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Det är fint att peka 

– En kvalitativ studie utifrån fyra respondenters dagliga upplevelser av 

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i 

förskolan. 

 

Sammanfattning 

Syftet med min undersökning är att ta reda på i vilken utsträckning man på några förskolor 

använder sig av tecken till barn i behov av Tecken som Alternativt och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK). Jag belyser begrepp som kommunikation språkutveckling och 

samspel.  Jag har en teoretiskutgångspunkt från både Piaget och hans kognitiva teori och 

Vygotskij och den sociala interaktionismen. Jag beskriver bland annat skillnaderna mellan 

tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och det Svenska teckenspråket. Jag 

intervjuade fyra personer verksamma inom förskolan. De jobbar alla på avdelningar där man 

använder sig av tecken för att förstärka det talade språket.  

Resultatet av min studie visar att alla respondenter försöker teckna med barnen i alla situationer 

under dagen. De upplever dock att det finns situationer då det är svårt att teckna. 
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Inledning 

Under de se senaste åren har jag allt oftare träffat på användningen av TAKK, Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och upplever att det blivit allt 

vanligare som hjälpmedel åt barn som behöver kommunikativt stöd. På många av de 

förskolor jag varit har man inte bara använt Tecken som Alternativ och Kompletterade 

Kommunikation (TAKK) till barn med Downs syndrom utan även till barn i behov av 

stöd, redan från tidig ålder. Det här är ett område som alltid intresserat mig och efter att 

studerat språkinlärning under utbildningen har jag blivit ännu mer nyfiken på hur man 

använder sig av TAKK i förskolan.  

   I förskolans uppdrag står det:  

 

Lärandet skall baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär 
av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 
lärande. Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp med att känna tilltro till 
sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig dvs. bilda sig 
utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinliga och 
estetiska.  

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka 
sin kompetens och utveckla nya kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och 
bildar en helhet. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
(Lpfö98 2006:6) 

 

 

För att uppnå detta tror jag att det är väldigt viktigt att alla i förskolan, både barn och 

vuxna, kan kommunicera med hjälp av tecken.  

 

Jag har en bror som har Downs syndrom och när han var liten använde vi oss av Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Jag var två år när han 

föddes så jag har jag viss erfarenhet av tecken men minns inte hur vi i familjen använde 

oss av detta. Vi fick en syster då min bror bara var ett år.  Hon lärde sig teckna innan 

hon började tala. Sen gick det fort. Hon lärde sig många ord snabbt och lärde sig läsa 
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när hon var fem år. Undrar om det hade något att göra med att hon redan från födseln 

fick tillgång till tecken?  

   Efter det har mitt intresse för teckenanvändandet fortsatt. På gymnasiet valde jag även 

att läsa två kurser där man lärde sig det Svenska Teckenspråket, vilket jag aldrig ångrat. 

Det Svenska Teckenspråket (STS) och Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK) har inte samma användningsområden, men tecknen är samma. 

Innan jag började läsa till lärare var jag vikarie i fem år. Under den tiden har jag märkt 

att tecken i förskolan blivit allt vanligare. 

   När jag är ute i förskolor där de använder sig av tecken kommunikation kan jag många 

tecken som jag själv är omedveten om men de sitter kvar i ryggmärgen någonstans.  

   Jag tror att TAKK är något som jag förr eller senare med stor sannolikhet kommer att 

möta i någon form på kommande arbetsplatser. Genom intervjuerna hoppas jag få en 

inblick i hur det är att jobba med barn i behov av Tecken som ett Alternativt och 

Kompletterande Kommunikation (TAKK). 

Syfte  

Syftet med min undersökning är att ta reda på i vilken utsträckning man på några 

förskolor använder sig av tecken till barn i behov av Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (TAKK).  

 

Frågeställningar 

I vilka dagliga situationer används TAKK? 

Finns det några hinder för att använda TAKK i alla situationer? 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer en genomgång av Piagets kognitiva teori och sedan Vygotskij 

och den sociala interaktionismen. Därefter kommer det en beskrivning av det normala 

barnets språkutveckling.  

   Piaget och Vygotskijs teorier ställs ofta emot varandra, trots att de var överens om 

mycket. De ansåg till exempel att den individuella utvecklingen både sker genom att 

individen bearbetar erfarenheter inombords och genom att dela dem med andra. De har 

dock olika synpunkter på vilka de bästa förutsättningarna för barnet borde vara 

(Svensson 1998:29).  

 

Piaget - en kognitiv teori   

Svensson (1998) skriver att enligt Piaget ligger alla de erfarenheter barnet gör under 

sina första år ligger till grund för den kognitiva utvecklingen.  

Typiskt för den kognitiva teorin är uppfattningen att strukturerna och processerna i 
den kognitiva utvecklingen påverkar individen på samtliga utvecklingsområden, 
språket intar alltså inte någon särställning. Det innebär att den kognitiva utvecklingen 
ligger till grund för språkutvecklingen (Svensson 1998:29).  

 
Enligt Piaget genomgår barnet fyra olika stadier i sin kognitiva utveckling: Det 

sensomotoriska stadiet, det preoperationella stadiet, det konkreta operationella stadiet 

och det formellt operationella stadiet. Man kan inte hoppa över någon av faserna utan 

man behöver gå igenom alla. Hur man tar sig mellan stadierna är individuellt och skiljer 

sig från person till person. Alla barn kommer inte igenom alla faser utan kan stanna i 

någon fas (Jerlang 2007). 

   Barnet lär sig hur världen ser ut och vad den består av genom att titta, lyssna, känna, 

lukta och smaka på saker och ting. Genom att barnet stegvis pusslar ihop alla 

upplevelser utvecklas tänkandet. Barnets erfarenheter leder så småningom till en 

språklig utveckling och till ett språkligt samspel med omgivningen. Det språkliga 

samspelet bidrar till vidare kognitiv förmåga. Fortsättningsvis blir tanken en hjälp för 

barnet att utveckla språket (Svensson 1998:29-31). 
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   Piaget menar att under barnets allra första år utvecklas det genom sina sinnen och sina 

rörelser. Utifrån den utvecklingen byggs förmågan att tänka i symboler och därmed 

utvecklas språket. Piaget betraktar individens handling och erfarenhet som en 

grundläggande förutsättning för utveckling. En handling består av två handlingar, den 

konkreta handlingen och den inre handlingen (att tänka).  

 

Människans drivkraft  

Jerlang (2007) skriver att Piaget menar att utvecklingens drivkraft är människans 

självreglering, att uppnå jämvikt. Han menar att människan konstant strävar efter ett 

bättre sätt att nå insikt (jämvikt). Piaget anser att människans utveckling inte bara är en 

reaktion på sin miljö, som många andra forskare påstått.  Hon utvecklas genom att 

agerar aktivt och med ett syfte. Piaget kallar detta sökande efter jämvikt för 

adaptionsprocessen. 

   Adaptionsprocessen är den process som människan går igenom varje gång man möter 

något nytt. Processen består av ett samspel mellan assimilation (människan anpassar 

omgivningen till sig själv genom en inåtgående process) och ackommodation 

(människan anpassar sig till omgivningen genom en utåtgående process). Tillsammans 

betyder de utveckling.  

   När man stöter på något nytt utgår man ifrån det som man redan känner till 

(assimilation) och utvecklar det till ny kunskap (ackommodation). På så vis blir det 

möjligt för människan att förstå nya saker (adaptionsprocessen). Det innebär inte bara 

att ny kunskap utan också, att den kunskap man redan har kan fungera annorlunda i 

framtiden. Man kan säga att barnet ändrar sin teori om världen så att den passar de nya 

erfarenheterna. (a.a.) 

   Adaptionsprocessen är en livslång process och börjar redan med spädbarnets 

obestämda reflexer och sensmotorik och fortsätter med en fortskridande utveckling tills 

dess den vuxnes formella och logiska tänkande uppnås. Piaget menar att om jämvikten 

inte uppnås eller om den hindras en längre tid, kan utvecklingen stanna. Det kan t.ex. 

ske om barnet inte får möjlighet att handla självständigt och hindras från att göra 

erfarenheter i en upplyftande miljö (a.a.). 

Vi kan alltså slå fast att det finns en symbolfunktion som är vidare än det talade 
språket och som förutom det verbala teckensystemet omfattar symbolerna i begränsad 
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mening. Vi kan då också säga att tänkandets källa är att söka i symbolfunktionen. 
(Piaget 2008:106).  

 

Handlingen är tanken. När man senare har språket kan man berätta vad man har gjort 

eller vill göra. Man får en ny form för att uttrycka sitt eget tänkande, men även förstå 

varandra i det kollektiva tänkandet. (Piaget 2008). 

   Piaget kallar språket för teckensystemet. Han menar att språket utgörs av ett särskilt 

symbolsystem. Barnet utvecklar först ett personligt symbolsystem. Detta sker genom att 

ta in yttre handlingar och göra dem till sina egna.  Vid sidan av det egna 

symbolsystemet utvecklas språket (Jerlang 2007).  Svensson (1998) skriver att Piaget 

ansåg att det är tanken som leder till ett utvecklat språk. 

 

Symbolspråket 

 Det finns andra symboler för tänkandet än bara talet. Piaget har gjort många studier på 

sina egna barn. Han observerade och la märke till många saker hos sina barn som man 

som förälder ser men inte lägger någon större vikt vid. En av hans många observationer 

av barnen utspelar sig när ett barn skulle sova. Barnet tog alltid tag i hörnet av sin 

huvudkudde och stoppade tummen i munnen. När denna pojke en morgon satt i sin 

mammas säng tog han tag i lakansfliken och stoppade tummen i munnen. Piaget menar 

att barnet uttryckte sova med hjälp av symbolik. Men den symboliska leken är inte den 

individuella symbolikens enda form. Piaget beskriver även en annan form. Han kallar 

den för den ”uppskjutna härmningen”. Den går ut på att barnet ser ett beteende och 

lägger det på minnet. Barnet härmar sedan beteendet i frånvaro av den som barnet 

snappat upp beteendet hos. Om det till exempel var ett vansinnesutbrott kan barnet 

härma detta beteende utan att vara det minsta argt (Piaget 2008).  

   Barnets språk utvecklas övervägande genom imitation av omgivningens 

teckensystem. Efterhand som barnet formar en mer social struktur, försvinner det 

egocentriska språket, som övergår till att vara ”det inre språket”. I stället utvecklar 

barnet ett socialt språk, som sedermera fungerar som ett kommunikativt språk (Jerlang 

2007).   
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   Människor utbyter många erfarenheter med varandra och därför är många kunskaper 

socialt betingade. Barnet och utvecklingen är därför beroende av det sociala samspelet 

(Piaget 2008). 

 

Vygotskij – den sociala interaktionismen 

Både inom kognitionsteorin och den sociala interaktionismen ligger fokus på tänkandets 

och språkets utveckling. Svensson (1998) skriver att Vygotskij ansåg att 

språkutvecklingen inte behöver vara beroende av tänkandets utveckling medan Piaget 

ansåg att det är tänkandet som leder till ett utvecklat språk. 

   Jerlang (2007) skriver att Vygotskij lägger stor vikt vid barnets sociala samspel med 

omgivningen. Svensson (1998:32-33) skriver att Vygotskij ansåg att språket först har en 

interpsykisk funktion då det utvecklas och fungerar först i ett socialt sammanhang. När 

barnet senare har gjort språket till sitt eget får det en intrapsykisk funktion då barnet kan 

använda språket för att tänka. 

   Utvecklingen är socialt betonat och den vuxne har ett ansvar för dess utveckling 

(Jerlang 2007:286). Svensson (1998) skriver att barnet måste ges många möjligheter till 

samtal, både med barn och vuxna. Det bidrar till inlärning och utveckling.  

   Jerlang (2007) skriver att både Vygotskij och Piaget delar in utvecklingen i stadier. 

Vygotskijs stadier är dock inte lika definitiva som Piagets. Vygotskij delar in dessa i de 

kritiska och de stabila perioderna. Man går igenom fem olika kritiska perioder; den 

första vid födelsen, den andra vid ett års ålder, den tredje vid tre års ålder och den fjärde 

när man är i trettonårsåldern. Utvecklingen borde ses som en självverkande process då 

det i barnets liv sker några nybildningar, då personlighetens struktur och funktion 

förändras (a.a.).  

På samma vis som ormen kryper ur sitt skinn för att låta sig täckas av ett nytt, lämnar 
barnet sitt tidigare sätt att tänka för att tillägna sig ett nytt (Vygotskij 2001:283). 

 

Svensson (1998:149-150) skriver att Vygotskij menar att det är viktigt att veta vilken 

utvecklingsnivå barnet befinner sig i. Den aktuella nivån fastställs genom att barnet kan 

lösa uppgifter självständigt inom denna nivå. Nästkommande nivå fastställs genom att 
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barnet kan lösa uppgifterna under en vuxens ledning eller i samarbete med duktiga 

kamrater. 

   Jerlang(2007) skriver att Vygotskij sagt: 

… det, som barnet kan utföra i dag i en samarbetssituation, kan det utföra 
självständigt i morgon ( Jerlang 2007:288). 

 

Vygotskij skapade begreppet den ”proximala utvecklingszonen” vilket är utrymmet för 

den möjliga utvecklingen. Begreppet innebär att barnen utvecklas genom att de deltar i 

aktiviteter som ligger en aning över deras egen förmåga det utgör skillnaden mellan vad 

barnen kan åstadkomma själva och med hjälp av andra (Lindahl 1998). 

 

Sammanfattning 

Piaget och Vygotskij delar in utvecklingen i olika stadier (Jerlang 2007). Piaget ansåg 

att man inte kan skynda på utvecklingen utan att den tar den tid den tar, men man måste 

se till så att barnet har tillgång till en utmanande miljö. Barnets strävan efter jämvikt är 

det som driver barnet att utvecklas (Jerlang 2007). Vygotskij ansåg att barnet utvecklas 

och kommer vidare till nästa utvecklingzon genom att ett annat kompetent barn eller en 

vuxen hjälper barnet (Svensson 1998).   

 

Språkutveckling 

Ann-Katrin Svensson (1998) skriver att de pedagogiska konsekvenser man kan dra av 

Vygotskijs teorier är att barnet måste få många tillfällen till att umgås med vuxna och 

barn i olika åldrar för att samtala. När barnet samspelar med andra äldre barn och vuxna 

som talar på en nivå som utmanar barnet bidrar det till inlärning och utveckling.  

 

Kommunikation 

Svensson (1998) menar att det är genom språket vi får kontakt med andra människor. 

Det betyder att språket är viktigt för människans utveckling. Med kommunikation 

menas att dela något med någon. Communicare är det latinska ordet för göra 

gemensamt, en person delger något till andra genom det sker ett ömsesidigt utbyte. Det 
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krävs ett samspel mellan parterna för att kommunikationen ska fungera 

tillfredsställande. Språket är inte det enda formen man kan kommunicera genom. Man 

kan till exempel kommunicera genom musik, dans, bild och andra konstformer. Hon 

skriver att spädbarn kommunicerar långt innan de lärt sig tala. De kommunicerar genom 

minspel, joller, skrik, gester, pekningar och blickar (Svensson 1998:11-12) 

Språket är ett av många sätt att kommunicera. Språket är ett komplext och dynamiskt 

system av symboler, vilket gör det möjligt att använda det på många olika sätt för att 

kommunicera. Med språk menas vanligtvis tal- eller skriftspråk. Men språk omfattar 

även teckenspråk, pictogram (grafiskt språk baserat på svart-vita bilder), blissymboler 

(grafiskt symbolspråk), brailleskrift (punktskrift för synskadade), morsesignaler samt 

kroppsspråk. Språkets huvudsakliga funktion är av social karaktär. Dessutom är det ett 

mycket viktigt element för den kognitiva förmågan eftersom det påverkar vårt tänkande. 

Språket har en hjälpande funktion då det kan lösa problem, vi kan göra analyser och 

diskutera med andra. (Svensson 1998:12) 

 

Talet 

Talet är ett av många språkliga sätt att uttrycka sig. Talet bygger på en interaktion 

mellan den talande och den lyssnande. Samtalsparterna måste anpassa sig till varandra 

för att det ska ske ett utbyte . (Svensson 1998:13) 

Ann-Katrin Svensson(1998:57) skriver att barn lär sig talspråket genom två 

huvudsakliga tillvägagångssätt: individuellt undersökande och praktisk vägledning 

genom andra. Båda dessa delar och kombinationer är unika för varje individ, därför 

finns det en mycket stor variation i barns språkutveckling.  

 

Den normala språkutvecklingen 

Barn 1 - 3 år    

I denna period går barnet från att använda sig av ordliknande yttranden till att kunna 

säga treordssatser (Svensson 1998). Ett barn skall kunna sätta ihop minst lika många ord 

som det är antal år gammalt. En treåring bör alltså kunna sätta ihop tre ord till en sats 

(Centerheim-Jogeroth 1991:20). Genom att lyssna på barnet och visa att man förstår får 
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barnet en ökad lust att vilja uttrycka sig verbalt. Om den vuxne leder samtalet vidare, får 

barnet hjälp med att förbättra det verbala språket. Att läsa böcker och att sjunga ger 

barnet möjlighet att använda språket och att lära sig nya ord. Barnet får även en annan 

värld (boken eller sångens) att sätta i relation till sin egen. Det är även betydelsefullt att 

leka med barnet. I leken övas barnets samspelsförmåga och barnet lär sig ta andras 

perspektiv (Svensson 1998:74-75). När barnet är tre år kan man se att barnet allt mer 

försöker att samtala med andra barn i leken men förmågan att sätta sig in i andras 

situation är begränsad. Barnet utgår från sig själv och sina egna upplevelser. Barnet har 

inte fullständig kontroll över talapparaten och hittar inte orden så snabbt (Svensson 

1998).  

 

Barn 4-6 år 

I denna period går barnets ordförråd från att i början vara på cirka 2000 ord till att 

omfatta cirka 4000 ord (Centerheim-Jogeroth 1991:15).  Barnets skicklighet att anpassa 

språket till samtalspartnern utvecklas avsevärt, de kan även sätta sig in i andras 

situationer. I leken kan barnen så småningom föra ett längre ömsesidigt samtal. Barnet 

förstår längre berättelser och kan återberätta vad de hört. Barnet använder rätt 

böjningsformer och prepositioner och talar i huvudsatser och bisatser, i stor enlighet 

med vuxenspråket. I slutet av denna period kan även många barn få ett ökat intresse för 

det skrivna ordet. Bokstäverna börjar få ett symboliskt värde, barnet kan se skillnad och 

likheter i skrivna ord. Barnet kan ofta läsa lättare ord. (Svensson 1998). 

   Några barn stannar dock på vägen och blir kvar i någon av de faser längre än normala 

barn. För dessa barn måste man hitta andra möjligheter att kommunicera på. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas vad som menas med Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation och vilka som använder detta. Därefter följer en kort beskrivning av 

några av de hjälpmedel man kan använda sig av. Avslutningsvis presenteras några olika 

användningsområden för tecken.  
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Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

Det är många barn som inte kan kommunicera genom att tala. Till dessa barn måste man 

hitta andra lösningar för att det skall bli möjligt för dem att kommunicera med 

omgivningen. De är i behov av ett Alternativ och Kompletterande Kommunikations sätt 

som komplement och stöd till sitt tal. (Sirén 1997)  

Enligt Berg och Bergsten (1998) finns det tre grupper av barn som behöver Alternativ 

och Kompletterande Kommunikation, fortsättningsvis kallat AKK: 

1. De som har stor språkförståelse men har omfattande motoriska svårigheter som gör 

att de inte kan göra sig förstådda med tal. De behöver AKK livet ut för att kunna göra 

sig förstådda. 

2. De som behöver AKK som stöd. De delas in i två grupper: 

A. De barn som har en språkförsening och behöver AKK som stöd för att utveckla sitt 

språk och för att kunna samspela med omgivningen. För en del av dessa är AKK ett 

kortvarig kommunikationssätt och inte ett alternativt uttryckssätt som de endast 

använder tills de blivit talande. 

B. De barn som har svårt att göra sig förstådda i vissa situationer och som inte har AKK 

som sitt huvudsakliga kommunikationssätt, utan som använder det som ett stöd och som 

en förstärkning av talet. 

3. De som behöver AKK både för att förstå och för att uttrycka sig. De kan vara barn 

med grav utvecklingsstörning. Denna grupp kommer alltid att vara beroende av AKK 

och av en omgivning som använder sig av AKK. 

 

Några AKK-hjälpmedel  

Berg och Bergsten (1998) skriver bland annat om signaler, symboler, pictogram 

teckenkommunikation, bilder och bliss. 

Signaler: Med signaler menas att man uttrycker sig med hjälp av t.ex. ljud, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk, ögonspråk och gester. Detta språk har likheter med det 

språk det lilla barnet använder för att kunna kommunicera med sin mamma. Signaler 

som språk används oftast av dem som inte förstår det talade språket och kan därför inte 

uttrycka sig språkligt.  
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Symboler: Det är viktigt att barn som använt sig av signaler så småningom lär sig 

kommunicera med hjälp av symboler. Symbolutvecklingen utgår från att vara konkret 

(verkliga föremål som har en nära koppling till barnet) till att inta en mer abstrakt form 

(skrivna ord).  

Teckenkommunikation: Är ett förenklat sätt att använda teckenspråk för hörande som 

har svårt att förstå talat språk och för att uttrycka sig med tal. Man talar samtidigt som 

man tecknar för att förstärka det man säger. Man tecknar bara nyckelorden och följer 

det talade språkets grammatik. 

Bilder: Ett grafiskt kommunikationssätt är att uttrycka sig med bilder. Det kan vara 

bilder ut tidningar, foton eller ritade bilder. (Berg, Bergsten 1998) 

Pictogram: Är ett grafiskt kommunikationssätt. Det består av symboler som är väldigt 

bildlika och som är förenklade svart-vita. Det används både av barn och vuxna som 

behöver AKK. Brukaren pekar på bilderna när hon eller han vill uttrycka sig. Pictogram 

används ibland i övergången mellan bilder/foton och det mer avancerade blissystemet. 

Det kan även användas som komplement till bliss. 

Exempel på bilder: 

 

 

 

(Har fått bilderna mejlade till mig från: specialpedagogiska skolmyndigheten och pictogram.se)  

Bliss: Ett grafiskt symbolspråk där ord representeras av symboler. Blissymbolerna är 

enkla, bildlika, och logiska men många av dem är abstrakta. För att kunna lära sig 

blissspråket krävs att man ligger på en fyraårings utvecklingsnivå.  

Bliss är ett internationellt språk som används i över 75 länder. (Berg, Bergsten 1998) 

Exempel på bilder:  

 

 

 

(Har fått bilderna mejlade till mig från: specialpedagogiska skolmyndigheten och pictogram.se)  
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Tecken som AKK (TAKK) 

Tecken som AKK är något som jag själv anser har blivit vanligare att man använder sig 

av på förskolor. Under sent 70-tal började man utveckla tecken som ett hjälpmedel. I 

början var det meningen att det skulle användas för att underlätta döva barns 

språkinlärning. Man utgick ifrån att tecken skulle vara lättare att förstå och att använda i 

stället för talet.  Man provade även att använda det med barn som ännu inte utvecklat 

sitt tal och det visade sig fungera som stöd för talutvecklingen. En del började tala mer 

och tecknet blev ett stöd för förståelsen av talade ord. De barn som inte utvecklade tal 

fick ändå ett sätt att kunna utrycka sig på, med hjälp av tecken.  Man fortsatte att 

utveckla tecken som metod. Under 80-talet hade intresset för olika AKK-sätt ett 

uppsving och det bidrog i att resurser tillfördes och det anordnades kurser ibland annat 

teckenkommunikation. Under senare 90-talet och 2000-talet har tecken blivit etablerat 

som ett AKK men samtidigt har det avstannat när det gäller teori och praktik. 

Dokumentationen av användandet är bristfällig och bidrar till att metoden inte fått 

uppnått önskat ställning. (Heister Trygg 2004) 

   Tecken som AKK, fortsättningsvis kallat TAKK är den vanligaste varianten av AKK. 

AKK innebär att man använder sig av tecken som ett stöd i språkutvecklingen och i 

talutvecklingen. Tecken används som ett hjälpmedel för att förstärka det talade språket 

och för att stärka förståelsen av det talade men även för att göra det möjligt att kunna 

uttrycka sig. (a.a.)  

   Tecknen som man använder har man lånat från det Svenska Teckenspråket men man 

använder endast tecknens grundformer (Språkrådet 2009). De som använder sig av 

TAKK är hörande personer med kommunikationssvårigheter som kan använda sina 

händer. TAKK är inte ett eget språk utan en metod som används tillsammans med det 

talade språket(Sirén 1997). Man tecknar samtidigt som man talar men man tecknar inte 

hela meningar utan bara nyckelord/betydelsebärande ord som t.ex.  

Titta en bil . 

Oj, en katt .  

Hämta bollen.  

Nu ska du sova.  
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   När man tecknar och talar samtidigt förstärker de varandra. Man anpassar 

teckenanvändandet till individen och dess språkliga nivå. Många tecken förenklas och 

teckenanvändarna tecknar inte alltid ”rent”. Det kan jämföras med den talade 

språkutvecklingen då inte alla barn pratar ”rent”(Heister Trygg 2004). 

   Boel Heister Trygg (2004) skriver att det är mycket viktigt att TAKK-användaren har 

tillgång till en kommunikativ miljö. Det är en miljö där alla i omgivningen tecknar, 

även då det är vuxna som samtalar. Det måste även finnas kamrater (inte bara vuxna) 

som tecknar för att barnet ska kunna identifiera sig. Man skall använda tecken hela tiden 

och i alla situationer inte som en del av schemat. Den vuxne bekräftar barnets yttranden.  

För dessa barn är det viktigt med tecknande miljöer. Det innebär att de flesta i barnets 

omgivning tecknar för att visa att det är ett språk som fungerar och som är bra att 

använda sig av. Det underlättar även för barnet att kunna kommunicera och för att 

utvecklas genom tecken. 

 

Tecken Som Stöd (TSS) 

Tecken som stöd används på ungefär samma sätt som man gör när man använder 

TAKK. Tecken Som Stöd, fortsättningsvis kallat TSS, används av hörselskadade och 

vuxendöva. De använder sig av talet när de kommunicerar men på grund av svårigheter 

i den auditiva tolkningen behöver de TSS för att förtydliga.  Deras första språk är talad 

svenska och eftersom de kan språket är de ofta väldigt duktiga på att förstå vad som 

sägs genom att de läsa på läpparna. (Sirén 1997) 

 

Svenska Teckenspråket (STS)  

Till skillnad från TAKK och TSS är Svenska Teckenspråket, från och med nu kallat 

STS, ett språk med egen grammatik och det skiljer sig från den talade svenskan. 

Teckenspråket är ett visuellt språk som används av många döva. Att vara döv innebär 

att man inte hör. I Sverige använder sig döva av s.k. svenskt teckenspråk. Det finns 

många olika nationella teckenspråk. Det svenska teckenspråket är de dövas första språk 

och svenska deras andra. De använder sig av svenska språket i första hand då de skriver 

och läser (Sveriges Dövas Riksförbund 22.4.2010). 1981 var Sverige det första landet i 
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världen med att godkänna teckenspråket som dövas modersmål. Detta gav de döva rätt 

till tvåspråkighet, teckenspråk och skriven svenska (Heister Trygg 2004). 

 

 

Metod  
För att kunna besvara min fråga i vilken utsträckning man på några förskolor använder 

sig av TAKK valde jag att intervjua fyra personer som är verksamma i förskolan. De 

jobbar på fyra olika förskolor. 

   Nedan beskrivs hur jag gick tillväga i min undersökning. Jag inleder med att skriva 

om mitt val av metod och det andra alternativet jag övervägde att använda mig av.  

Sedan beskriver jag hur jag gick tillväga i mitt urval och hur jag genomförde 

undersökningen. Sist behandlar jag de etiska aspekterna och hur jag uppfyllt dem. 

 

Metodval 

Det finns olika datainsamlingsmetoder för att samla in material till en undersökning. 

Det kan bland annat vara genom intervjuer, observationer och enkäter. Jag valde att 

göra intervjuer. Enligt Trost (2005) finns det många olika sätt att genomföra en intervju 

på. Några av dessa är telefonintervjuer, gruppintervjuer, narrativa intervjuer och 

kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju har öppna frågor och öppna svar, en 

kvantitativ intervju har fasta frågor och bestämda svar (Trost 2005). När man gör 

kvalitativa intervjuer kan man formulera många av frågorna så de berör nästan samma 

sak för att avgränsa området (Trost 2005:17). 

   Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag ville få svar på frågor 

som berör hur de på dessa avdelningar jobbar med tecken. Eftersom jag hade ett stort 

intresse av att få reda på så mycket som möjligt om hur de jobbar med tecken blev det 

naturligt att ställa öppna frågor, som jag kunde ställa följdfrågor på. 

   Från början ville jag både intervjua och observera. Det skulle kanske ha gett mig en 

mer mångsidig bild av hur de säger att de arbetar med TAKK och hur de verkligen gör. 
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Anledningen till att jag valde bort observationerna beror på att tiden var begränsad. Jag 

insåg även att jag skulle få svar på de frågor jag hade genom intervjuerna.  

 

Urval  

Jag ville göra intervjuerna på avdelningar i utvalda förskolor där man använder sig av 

tecken dagligen. Anledningen till det var för att jag ville få en inblick i användandet av 

tecken i den dagliga verksamheten. Det var även viktigt för mig att de som jag skulle 

intervjua, dagligen jobbade med tecken och stod ”med fötterna i verksamheten”.  

Undersökningen skulle även göras på fyra olika förskolor och inte endast på fyra olika 

avdelningar. Detta för att fånga en bredare bild av användandet av TAKK. Jag sökte inte 

medvetet efter utbildade pedagoger eller en specifik ålder på barngruppen utan lät 

slumpen råda. 

   Jag ville inte göra mina intervjuer på någon av de förskolorna som jag själv gjort min 

VFU (Verksamhets Förlagda Utbildning) på . Detta var för att jag inte ville ha någon 

egen inblick i hur de jobbar med tecken på dessa förskolor. Allt för att minimera risken 

för att jag skulle ställa ledande frågor och att jag vid transkriberingen skulle lägga in 

egna erfarenheter i det som berättades.  

 

Genomförande 

När jag skulle börja med uppsatsen visste jag att det jag skulle skriva om borde vara 

något som jag själv är intresserad av. Jag bestämde mig för att skriva om TAKK i 

förskolan. Jag började med att leta efter litteratur som skulle passa ämnet. Det var tur att 

jag startade med det eftersom det inte fanns någon litteratur om TAKK på biblioteken 

här. Jag fick beställa på fjärrlån, det tog lång tid innan de kom. Jag gick även igenom 

den litteratur vi tidigare haft under utbildningen och hittade där några bra böcker. Jag 

började läsa och när jag träffade min handledare gjorde vi ett upplägg om hur jag skulle 

gå vidare med min tanke och hur jag skulle vinkla undersökningen. När jag började 

sökandet efter avdelningar där man använder sig av TAKK, tog jag kontakt med en 

specialpedagog. Jag hoppades att hon skulle kunna ge mig några tips om förskolor där 
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de arbetar med tecken. Hon visste bara en avdelning där de jobbade med tecken och bad 

mig ta kontakt med dem. Nu saknades tre ställen. Jag bad studiekamrater om hjälp och 

fick många rekommendationer. Jag tog kontakt per telefon och alla tackade ja efter att 

jag presenterat mig och min undersökning. Jag delade ut ett informationsbrev till 

respondenterna (Bilaga 1). 

   Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Varje intervju 

varade 30 till 60 minuter. Jag spelade in samtliga intervjuer med min mobiltelefon. Jag 

hade även en bandspelare med mig med en stor mikrofon. Vid tidigare intervjuer har jag 

märkt att den bidrar till stor nervositet hos den intervjuade, men jag tog med den i 

reserv. Jag spelade in samtalen för att kunna koncentrera mig på frågorna och svaren 

(Trost 2005:54).  

   Respondenterna valde själva vid vilken tidpunkt de ville att intervjuerna skulle göras. 

Detta blev antingen förmiddagar innan maten då barnen var på gården eller 

eftermiddagar då barnen sov. Då fanns det möjlighet för dem att lämna barngruppen en 

stund. Respondenterna valde även platsen där intervjuerna ägde rum. 

   Vid en av intervjuerna blev vi avbrutna många gånger då barnen gick igenom rummet 

för att kunna komma ut på gården. Intervjun gick ändå smidigt eftersom barnen inte 

avbröt själva samtalet. Vid en annan intervju ringde min telefon (som var inspelaren) 

och utgjorde ett störmoment. Även denna intervju fortskred smidigt. När jag skulle 

transkribera märkte jag dock att den inspelningen som gjorts innan telefonen ringde 

raderats. Jag ringde upp respondenten och berättade som det var och frågade om hon 

kunde tänka sig att svara på frågorna igen vid ett annat tillfälle. Det visade sig att hon 

hade tid att ta det genom telefonen med en gång.  

 

Bearbetning av material  

Jag började med att skriva ut alla intervjuer ordagrant. Jag läste igenom dem noga och 

började sammanfatta dem. Jag började sammanställa svaren på frågorna under tre olika 

rubriker som jag anser är relevanta utifrån mitt syfte. Det gjorde att det blev tydligare 

för mig att se vad som var lika och inte.  
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Reliabilitet  

Trost (2005:111-115) skriver att med reliabilitet menar man vanligtvist tillförlitligheten 

av undersökningen. Han skriver även att man med reliabilitet menar att man skall kunna 

göra om undersökningen och komma fram till samma resultat. Vid en kvantitativ studie 

är detta möjligt då man ställer samma frågor i samma ordning till respondenterna. Han 

skriver även att vid en kvalitativ intervju studie är detta inte möjligt då man ofta ställer 

varierande följdfrågor. När man gör kvalitativa intervjuer kan intervjuaren även lägga in 

tolkningar av den intervjuades kroppsliga uttryck.  

   En fråga som kan ställas är hur trovärdigt är det resultat jag fått fram? Eftersom jag 

genomförde undersökningen genom intervjuer kan man undra om de svar jag fick på 

frågorna är så som det är i verkligheten. Jag hoppas att respondenterna svarat ärligt och 

uppriktigt på frågorna som jag ställde. Det material jag samlat in är inget som beskriver 

all förskolepersonals upplevelser av TAKK utan endast dessa fyra personers upplevelser 

och intryck. 

 

Etiska överväganden 

När jag gjort min undersökning genom mina intervjuer har jag följt Vetenskapsrådets 

(1999) fyra huvudkrav. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet - Undersökaren skall informera de medverkande om 

underköpningens syfte. 

I telefonsamtalet jag hade med varje respondent berättade jag om min undersökning och 

om dess syfte. Jag delade senare ut ett brev med information till dem där det även 

framgick. När jag genomförde intervjuerna berättade jag åter igen vad min 

undersökning handlede om och i vilket syfte.  

Samtyckeskravet – Deltagarna i undersökningen har själva rätten att bestämma över sin 

medverkan.  

Alla respondenter har själva tackat ja till att bli intervjuade då jag ringde och frågade. 

Respondenterna har även bestämt när de ville bli intervjuade och vart. Jag lämnade 
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tidigt ut mina kontaktuppgifter, för att de skulle kunna få tag på mig vid eventuella 

frågor.  

Konfidentialitetskravet - Uppgifterna om alla i undersökningens ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

För att ge alla konfidentialitet har alla förskolor, avdelningar och personal fingerade 

namn. Jag informerade även om detta i de informationsbrev jag delade ut. Allt material 

inspelningar/anteckningar kommer även att raderas då examinationen slutförts.  

Nyttjandekravet  - De uppgifter som samlats in om enskilda personer får endast 

användas för undersökningsändamål. 

   I de brev jag lämnade till alla respondenter står det att jag skall använda mig av 

intervju i min undersökning, och att materialet skall förstöras när denna underökning 

slutförts. 

 

Resultat  

I detta avsnitt redovisas det resultat jag fått fram i intervjuerna. Syftet med min 

undersökning var att ta reda på i vilken utsträckning man på några förskolor använder 

sig av tecken till barn i behov av Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK).  Jag ville få reda på i vilka dagliga situationer som man 

använder sig av TAKK och om det finns några situationer då det inte går att använda 

tecken. Jag har använt mig av fingerade namn på förskolor, avdelningar och på de 

personer jag intervjuat.  

   Varje intervjubeskrivning börjar med en presentation av förskoleavdelningen. Jag har 

sedan delat in den bearbetade texten under tre rubriker;  

Erfarenheter och kunskaper - Under denna rubrik är bland annat en redogörelse av den 

intervjuades tidigare erfarenheter av tecken och de kunskaper hon gjort.  
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Användningen av tecken på förskolan – I detta stycke berättar den intervjuade bland 

annat om hur de jobbar med tecken på avdelningen och i vilken utsträckning. 

Interaktion – under denna rubrik berättar den intervjuade bland annat om i vilken 

utsträckning barnen själva använder sig av tecken och i vilken utsträckning. 

 

Intervjuresultat 

Respondent A – Annika 

Annika jobbar på förskola A. Hon är en av fyra förskollärare som jobbar på 

avdelningen Apelsinen. De har även en assistent i personalgruppen. På Apelsinen finns 

ett barn som är i behov av assistent. Det går åtta barn på Apelsinen och alla på denna 

avdelning har nytta av tecken men det är fyra barn som behöver tecken för att kunna 

kommunicera överhuvudtaget. På Apelsinen är språket det man jobbar mest med. De 

har ett nära samarbete med logopeder och talpedagoger. Deras mål är att barnen skall 

kunna kommunicera och kunna uttrycka sig och kunna bli förstådda i grupp. 

 

Erfarenhet och kunskaper 

Annika  har jobbat på Apelsinen i fyra år. Hon har inte gått någon kurs i tecken utan är 

självlärd. Hon berättar att de använder sig av tecken för att barnen på avdelningen skall 

kunna kommunicera med varandra och med fröknarna. Många av barnen på Apelsinen 

har ett mycket dåligt uttal, även om personalen efterhand lär sig höra vad barnen säger 

är det betydligt enklare om barnen tecknar till det som sägs. På Annikas avdelning har 

de även märkt att tecknen hjälper barnen att minnas. Hon menar att tecknet inte bara 

hjälper barnen att kunna kommunicera utan det hjälper även barnen att minnas.  

  De har haft barn på Apelsinen som inte vill ta till sig tecken och som inte är 

intresserade. Oftast är dessa barn lite äldre när de kommer till förskolan. Annika säger 

att det är lättare för yngre barn att ta till sig tecken.  

   Alla som jobbar på Apelsinen kan tecken men i olika grader. Annika tycker att det är 

mycket viktigt att personalen kan teckna. De som jobbat länge på Apelsinen har gått en 
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teckenkurs för ca tio år sedan. Rektorn har pratat om att alla i personalen skall få gå en 

kurs inom kort då det blivit aktualiserat igen då forskning visat att det gör skillnad med 

tecken.  

  På Apelsinen gör de nästan allt i mindre grupper trots att det bara går åtta barn på 

avdelningen. Det är mycket svårt att göra något alla åtta tillsammans eftersom de har 

svårt med gruppkänslan och de har svårt med att ta hänsyn och vänta på sin tur. Barnen 

är väldigt impulsiva och snabba med att hänga på om det är bus på gång. Uthålligheten 

hos dessa barn kan vara något sämre än hos normala barn. Det är lusten som styr mer än 

uthålligheten. Det kan vara svårt ibland eftersom man måste göra om allt flera gånger då 

det tar lång tid för dem att komma ihåg och att lära sig. Det är en balans mellan 

kontinuitet med samma saker och samtidigt göra dem lustfyllda. Det går inte att göra 

något som de inte finner lustfyllt.  

   Prepositioner är något de flesta har svårt med i gruppen. De har även svårt att ta 

instruktioner. Annika berättar att om man ber dem att gå och ställa tallriken på 

diskbänken efter man ätit mat, kan de glömma vart de var på väg, fast det är en liten bit 

att gå. Barnen kan inte ta in långa meningar. Man måste göra korta förklaringar. Annika 

säger att ibland kan det kännas fjuttigt och militant och att det känns som om man ger 

kommandon. Hon säger att man får tänka på att det är för barnens skull som man pratar 

så. Annika tror att det blir som när det blåser runt omkring oss och det för mycket buller 

så man inte kan urskilja vad som sägs. Till slut stänger man av. 

 

Användningen av tecken på förskolan 

Annika berättar att de försöker teckna med barnen i alla situationer. Det kan vara någon 

gång då de inte kan teckna för att de inte vet hur man tecknar ordet. All personal kan de 

vanligaste tecknen som färger, familj, kläder och djur. De kan även alla tecken som rör 

samlingen och upplägget av dagen. Alla barnen kan teckna men även de i olika grader. 

Annika berättar att man inte kan använda allt för många tecken och inte kräva att de 

skall lära sig dem med en gång. De upprepar allt många gånger då de flesta av barnen 

även har problem med att minnas. De tecken som de använder varje dag som färgerna 

och familj kan alla barn. Barnen tecknar inte så mycket med varandra utan använder sig 

mest av tecken då de pratar med fröknarna. På Apelsinen har de veckans tecken. De lär 

sig fyra nya tecken varje vecka som de även delger föräldrarna genom att klistra in dem 
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i kontaktböckerna. Varje morgon har de en gemensam samling där alla på Apelsinen är 

närvarande. De går igenom vilka som är där och vad dagen skall innehålla. Man jobbar 

medvetet med språkträning och det är något man gör varje dag i mindre grupper. 

 

Interaktion 

Barnen lyckas kommunicera med varandra även utan tecken. Några av barnen har ett 

bra uttal men har stora problem med meningsuppbygganden och meningsförståelsen. 

Alla barn på Apelsinen har svårt att förstå andra, de har fullt upp med sig själva. 

Samspelet och att förstå andra och att inse vilka behov andra har är något de har svår 

med. Ofta får personalen gå in och vara ett hjälp-jag . Barnen är väldigt egocentriska 

och tycker att JAG är det viktiga. När barnen hamnar i situationer där de skall leka 

tillsammans blir det ofta konflikter med en gång.   

I varje situation, får vi gå in som ett hjälp-jag. Vi går in och styr i leken det kan t.ex. 
vara så att de leker med riddarna och ett barn tar alla riddarna och då kanske andra 
barn tycker att det är lågiskt om man säger att du inte kan ha alla riddare själv. Våra 
barn tycker att det är lågiskt -för jag hade jo dem. Då får man gå in och förklara och 
på olika sätt visa att -titta här nu blir den här pojken ledsen, han har jo inga alls.  
Ibland kan det kanske vara så att man får gå in och visa att om jag tar dem från dig 
och ger dem bara till honom, hur känns det då för dig? Man får vara väldigt, väldigt 
tydlig, då kanske det håller en liten stund (Annika 100428). 

 

 

Respondent B – Boel 

Boel jobbar på förskola B. Hon är assistent till en flicka som går på avdelningen 

Björnen. Förutom Boel så jobbar det två förskollärare och två barnskötare på 

avdelningen. Det går nitton barn på Björnen och av dem är det ett barn som är i behov 

av TAKK. Boel har jobbat på förskolan i många år men det var för ett halvår sedan hon 

blivit assistent.  

 

Erfarenhet och kunskaper 

Boel lärde sig tecken för många år sedan då hon var i kontakt med ett barn med Downs 

syndrom. Hon säger att man glömmer många tecken fort, då man inte använder sig av 

det. Boel tycker att det är lite synd att man inte tecknar mer i vanliga barngrupper, för 



 22 

att hålla tecknet levande och hon tror även att det är något som alla barn skulle kunna ha 

nytta av. Hon har sett att ett barn på avdelningen snappat upp mer tecken än de andra. 

Boel är glad över detta, då detta barn är sen i språkutvecklingen. Boel går nu en 

kvällskurs där hon lär sig tecken. Det hade varit bra om det var fler i personalen som 

kunde använda sig av TAKK för då skulle inte flickan vara så beroende av Boel.  Boel 

berättar att särskolan vill att alla som jobbar med barn i behov av särskilt stöd skall 

kunna teckna. På Björnen har man inte hittat någon bra tid att avsätta till att lära sig 

tecken. Det är inte heller alla som vill avsätta tid för det på sin fritid. Boel använder sig 

av TAKK till flickan för att hon på grund av sitt handikapp är sen i talat. De använder 

tecken för att barnet skall kunna kommunicera lättare. Barnet tecknar inte så mycket för 

tillfället då det är många talade ord som kommer. 

 

Användningen av tecken på förskolan 

Boel får hjälp av rehabiliteringen som säger vad hon skall träna och göra med flickan. 

De använder sig av veckans tecken på förskolan men Boel känner att det inte riktigt 

fungerar. Hon skulle vilja att de andra fröknarna uppmärksammade det mer. De tecknar 

på samlingen och vid maten försöker då få med alla barn. Även i leken försöker Boel att 

teckna med flickan, men många gånger är det svårt. Om barnet tittar nedåt får hon 

försöka få henne att titta upp. Ibland kan det vara svårt.  Några av de andra barnen på 

Björnen tecknar lite med varandra och tycker att det är en kul grej. Men de tecknar inte 

så ofta med flickan. 

 

Interaktion 

Boel försöker alltid att få med flickan i allt som de gör med de andra barnen på 

förskolan. Hon berättar att det kan vara svårt då flickan är van att alltid vara med en 

vuxen. Boel berättar att de vuxna försöker vara med i leken. Nu när det blivit vår och de 

kan vara mer ute är det lättare för flickan att vara med då hon tycker om att åka med på 

cyklarna efter de andra barnen. Flickan är i behov av mycket omvårdnad på grund av en 

hudsjukdom som gör att hon inte alltid kan vara med. Men Boel tycker att de hittat en 

bra balans för att få in henne i gruppen. I hemmet använder sig hennes mamma och 

pappa av tecken då de går samma kurs som Boel. Boel tror att det hade vart bra om fler i 
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flickans omgivning kunde teckna. De har haft besök av en specialpedagog som tecknade 

med flickan. Flickan tyckte att det var roligt att se att fler kunde teckna. 

 

 

Respondent C – Clara 

Clara jobbar på förskola C. Hon är assistent åt en flicka med CI (Cochlea-implantat) 

som går på avdelningen Citronmelissen. CI är ett tekniskt hjälpmedel som stimulerar 

hörselnerven. CI kan opereras in på döva och gravt hörselskadade personer. Den gör att 

de kan uppfatta ljud, men den återställer inte hörseln. En person med CI behöver därför 

tillgång till alternativ kommunikation. Förutom Clara jobbar även en förskollärare och 

två barnskötare där. Det går tjugo barn på Citronmelissen och av dem är det ett barn 

som behöver tecken. Clara har varit assistent åt denna flicka i två år. 

 

Erfarenhet och kunskaper 

Clara minns inte när hon började teckna. Hon tecknade med sina egna barn och har 

alltid gjort det. Hon har gått några kurser genom jobbet. Den senaste kursen hon gick 

var en kurs i det Svenska teckenspråket (STS). Den kursen gick alla som jobbar på 

Citronmelissen.  Personalen på Cirtonmelissen tecknar för att ge flickan en länk mellan 

ljudet och de talade. Flickan som hon är assistent åt är lite sen i språkutvecklingen 

eftersom hon var helt döv innan hon opererade in CI. Clara säger att det inte går att 

skynda på språket utan det får ta den tiden det tar. De jobbar aktivt med språkträning. 

Clara får även hjälp av en talpedagog med vad de skall träna. Det kommer även en 

logoped från Huddinge och hjälper dem med CI. 

 

Användningen av tecken på förskolan 

Clara tecknar alltid, i alla situationer. Hon tycker att det är svårt att teckna till sånger för 

att de går så snabbt. Alla på förskolan försöker teckna och personalen på Citronmelissen 

försöker lära de andra avdelningarna tecken. Clara anser att det är en fördel för både 

barn och vuxna om så många som möjligt tecknar. När jag frågar hur de gör för att få 

flickan engagerad i den dagliga verksamheten säger hon att de gör det genom tecken. 
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Flickan är med på alla aktiviteter och Clara tecknar alltid även om flickan hör. Clara och 

flickan går iväg från gruppen en liten stund varje dag för att språkträna. Personalen har 

mikrofoner på sig när de talar i samlingen för att flickan skall höra bättre. De gånger 

flickan inte förstår vad som sägs brukar hon titta på Clara för att få det talade förstärkt 

genom tecken. Clara försöker alltid vara med och förmedla så mycket som möjligt för 

att flickan skall kunna vara med utan problem. 

 

Interaktion 

När flickan började på Citronmelissen var de andra barnen jättenyfikna och de gick 

igenom på samlingen saker som man måste tänka på när flickan är med, till exempel att 

inte göra miljön för bullrig för då blir det svårare för flickan att höra. 

   De andra barnen har lärt sig många tecken och frågar ofta hur man tecknar vissa ord. 

De andra barnen vet att flickan behöver tecken och att Clara är där för hennes skull. De 

andra barnen tecknar enstaka ord när de pratar med flickan, men det har blivit färre den 

senaste tiden då flickan tecknar mindre och pratar mer.  Barnen använder kroppsspråket 

mycket och de fungerar bra. När barnen leker försöker Clara hålla sig i bakgrunden för 

att de strävar efter att flickan skall kunna klara sig på egen hand. Hemma hos flickan 

kan alla teckna men de gör det inte så ofta längre, bara för att tvinga flickan till att 

använda öronen. De tecknar när de tar av CI. För då blir flickan helt döv. 

 

Respondent D – Daniella 

Daniella jobbar på förskola D. Hon är utbildad förskollärare och jobbar tillsammans 

med två barnskötare och en assistent på avdelningen Drottningen. Det går tjugo barn på 

Drottningen och det är främst en pojke med Downs syndrom som är i behov av tecken. 

Daniella har jobbat på Drottningen de senaste fyra åren.  

 

Erfarenhet och kunskaper 

Daniella lärde sig stödteckna för cirka tjugo år sedan då hon arbetade med ett hörande 

barn med Downs syndrom. Hon har nyligen gått två kurser i STS tillsammans med de 

andra som jobbar på Drottningen. Personalens användning av tecken varierar något. 
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Pojken är hörande och de tecknar bara nyckelorden. Daniella tycker att det är bra med 

STS-tecken då hon upplever att det är skillnad på de tecken hon lärt sig innan och de 

som hon lärt sig nu. På Drottningen tecknar de för att ge pojken ett språk, han tecknar 

för att göra sig förstådd. Daniella säger att det går att teckna i alla situationer, bara man 

vill. Ibland kan det vara svårt att komma ihåg de tecken de lärt sig. De har då en bok 

som man kan kolla upp dem i. Pojken är med på alla aktiviteter som de andra barnen 

gör. Personalen har inte samma höga krav på honom som på de andra barnen eftersom 

pojken har ett handikapp. De försöker sätta upp mål som är på hans nivå och sen utifrån 

dem strävar de uppåt. De skriver åtgärdsprogram som de utvärderar med jämna 

mellanrum för att se vad de behöver jobba mer med. För att underlätta för pojken 

använder de sig även av bildstöd. De har tagit bilder av honom i olika dagliga 

situationer som sitter på en tavla. Det gör att han kan se vad som kommer att ske under 

dagen. Personalen på Drottningen får även handledning från habiliteringen och har en 

logoped som hjälper dem med material och träningstekniker. Pojken och Daniella går 

ifrån gruppen varje dag för att språkträna. De skall snart införa veckans tecken på 

avdelningen. Daniella har jobbat i grupper innan då de haft veckans tecken och tycker 

att det är något bra. De andra barnens föräldrar brukar bli nyfikna på dessa tecken. Det 

brukar resultera i att alla föräldrar inom kort kan lite tecken. 

 

Användningen av tecken på förskolan 

På Drottningen använder de sig av tecken på samlingen. Alla barnen på Drottningen kan 

räkna på tecken och kan alla veckodagarna. Personalen på Drottningen använder sig av 

TAKK i alla situationer. Pojken har gått på en annan avdelning på samma förskola 

innan. Han tecknar med de gamla fröknarna när han träffar dem. Daniella tycker att det 

är bra om all personal på förskolan skulle kunna teckna för att skapa en tecknande miljö 

för pojken. Hon är glad att alla på Drottningen har fått gå samma teckenkurs. Det 

underlättar då alla kan samtala med pojken.  

 

Interaktion 

De andra barnen är mycket intresserade av tecken och vill lära sig. Daniella berättar att 

barnen brukar komma och fråga om olika tecken som de inte kan. De har även varit på 

biblioteket och lånat barnböcker med illustrationer på tecken.  Barnen tittar mycket i 
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dem. När de är ute på gården har Daniella märkt att de barnen från andra avdelningar 

pratar med pojken utan tecken och det verkar gå bra. Hemma använder de sig av samma 

tecken som på förskolan, pojkens föräldrar har gått samma kurs som personalen på 

Drottningen. 

 

Tolkning 

Alla respondenter anger att de använder sig av tecken för att ge barnen ett språk. 

Svensson (1998) skriver att språket är viktigt för människans utveckling och att språket 

påverkar individens tänkande. Piaget (2008) menar att genom språket får man en 

uttrycksform som gör det möjligt att förstå varandra i det kollektiva tänkandet.  

Anledningen till att respondenterna använder tecken varierar något men alla använder 

det för att förtydliga språket. Alla förskolorna där jag intervjuat använder sig av TAKK 

då man använder samma grammatik som i det talade språket (Heister Trygg 2004:15). 

Förskola A hade även märkt att teckenanvändandet hjälper barnen att minnas. Alla 

respondenter är överens om att det är viktigt att all personal på avdelningen kan teckna 

eftersom det underlättar för barnet/barnen att kunna kommunicera med alla och inte bli 

beroende av en personal. Heister Trygg (2004) menar att det är mycket viktigt att 

barnet/barnen har till gång till tecknande miljöer. En miljö där alla kan teckna och gör 

det i alla situationer. Vygotskij menar att det är genom samspel och samtal med andra 

man utvecklas (Svensson 1998). På tre av förskolorna kan all personal på avdelningen 

tecken. Kompetensen av tecken varierar då några fått gå många kurser och andra inte 

fått gå någon alls. 

   En respondent säger att det inte går att skynda på språket, utan att det får ta den tid det 

tar. Piaget menar att utvecklingen sker i olika stadier och dessa kan man inte hoppa 

över. Alla stadier är beroende av varandra. Det finns inga riktlinjer hur man gör det på 

rätt sätt då det är en process som är mycket individuell (Jerlang 2007). Alla förskolor får 

stöd och hjälp av antingen logopeder, talpedagoger eller av habiliteringen. Alla 

språktränar varje dag med barnen som använder sig av TAKK. Svensson (1998) menar 

att det är viktigt att barn får praktisk vägledning genom andra då hon skriver att det är 

ett av två tillvägagångssätt för att lära sig talspråket. Vygotskij anser även han att det är 
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viktigt att få vägledning och att barnet utmanas av andra för att gå vidare i utvecklingen 

och komma till nästa utvecklingsnivå (Svensson 1998).   

   Tre av respondenterna anser att det går att teckna i alla situationer men att det kan 

vara svårt ibland. En respondent upplever att det inte går att teckna i vissa situationer då 

barnet till exempel tittar åt ett annat håll, men när man får uppmärksamheten igen går 

det bra. Två av förskolorna använder sig även av veckans tecken. Personalen på en av 

dessa upplever att det fungerar bra och att det är ett sätt att få alla föräldrar nyfikna på 

tecken. Den andra känner inte att det fungerar bra då hon skulle vilja ha mer hjälp av 

övrig personal att förankra det i verksamheten. En tredje förskola har använt sig av det 

förut men skall snart införa det igen då även de anser att det är till nytta för både barn 

och föräldrar. Alla respondenter betonar att de använder tecken på samlingen och då 

med alla barn. Heister Trygg (2004) skriver att där man upplever saker tillsammans där 

skall man teckna. TAKK ska användas där tal används.  

   Alla respondenter säger att barnen försöker vara med på alla de dagliga aktiviteterna i 

förskolan. Men att barnen är det utifrån sina individuella förutsättningar. När barnen 

kommunicerar med varandra använder de sig av tecken ibland men inte alltid.  

   På de flesta av dessa förskolor försöker de vuxna finnas till hands och lösa 

komplikationer som uppstår mellan barnen. En respondent berättar att de ofta är med i 

leken som ett hjälp-jag . Många av barnen har inte förmågan att kunna leva sig in i 

andras situationer utan ser bara till sig själva. Personalen är då med och medlar mellan 

barnen. I de grupper där inte alla barn är i behov av tecken har även de andra barnen 

snappat upp tecken och är nyfikna. Heister Trygg (2004:67) skriver att barnens 

kommunikation med andra barn är viktig. De andra barnen kan utgöra förebilder på ett 

annat sätt än vuxna.   

 

Diskussion 

Syftet med min studie har varit att ta reda på i vilken utsträckning man på några 

förskolor använder sig av tecken till de barn som är i behov av Tecken som Alternativt 

och Kompletterande Kommunikation . Alla respondenter berättade att de använde sig av 
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tecken vid samlingarna och att de då tecknade med alla barn. Användandet av tecken 

varierar sedan något, alla anger att de försöker teckna till barnet/barnen i behov i alla 

situationer varje dag.  

Både omgivningen och personen med behov av TAKK tecknar! Inte bara den person 
som har behov av tecken för att kunna kommunicera, utan också omgivningen 
använder sig av tecken . För att tecken som AKK ska fungera krävs att omgivningen 
kan tecken.  

Personer i omgivningen förstärker sitt tal med tecken, sätter tecken till de viktigaste 
orden. Detta görs med anpassning till språklig nivå hos den som behöver TAKK. På 
detta sätt ger de en modell för TAKK-användning, de ger teckenstimulans för 
inlärning och underlättar förståelsen av budskapet för TAKK-användaren. De visar att 
tecken är accepterande. […] De som behöver TAKK har oftast inlärningssvårigheter 
och behöver se tecken flera gånger för att lära sig, både tecknen i sig och hur tecken 
ska användas (Heister Trygg 2004:17). 

 

För att visa att tecken är accepterat måste man alltså teckna med alla hela tiden för att ge 

barnet en tecknande miljö. Jag upplevde inte att det var något som man gjorde på någon 

av de avdelningar jag besökt. De tecknar endast till barnet i behov och inte när de pratar 

med varandra (personalen). Jag tror att det är viktigt att i gruppen göra tecknandet till en 

vana. Då det borde underlätta för barnet att kunna prata med vem den vill och inte bli 

beroende av de vuxna. En respondent upplevde att bristen av utbildning av personalen 

gjorde att barnet blev beroende av henne som assistent. Då hon var den enda som kunde 

teckna. Det var stor skillnad på utbildningen inom tecken av de respondenter jag 

intervjuade.  

Kommunen har ansvar för att utbilda sin personal. Ansvaret för att utbilda personalen 
måste axlas om man åtar sig att ge barn eller vuxna med behov av TAKK fullgod 
service. Utbildning behövs till alla som kommer i kontakt med TAKK-användaren! Ju 
fler som tecknar desto mer tecknar TAKK-användaren. (Heister Trygg 2004:82) 

 

 På förskola C och D hade all personal på avdelningarna med barn i behov av TAKK 

fått gå två kurser i STS. På förskola A hade respondenten inte blivit erbjudna någon 

utbildning alls, utan fick lära sig av de andra i personalen som kunde tecken och hade 

gått kurser för mer än tio år sedan. På förskola B hade respondenten fått gå kurs men 

ingen annan på avdelningen, hon sa att det berodde på att de andra inte hade lust att gå 

kursen på kvällstid, vilket hon gjort.  Jag kan konstatera att skillnaden är stor, vad beror 



 29 

det på? Är det för att inte alla rektorer anser att det är något som borde prioriteras?  I 

läroplanen står det: 

 

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka 
sin kompetens och utveckla nya kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och 
bildar en helhet. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
(Lpfö98 2006:6) 

 

Hur skall detta vara möjligt om inte alla i förskolan kan kommunicera med 

barnet/barnen? Borde då inte teckenkommunikationen prioriteras?  Det borde vara lika 

för alla barn. Vare sig man är i behov av TAKK eller inte borde alla ges samma 

möjligheter till att kommunicera.   En av respondenterna känner sig ibland otillräcklig i 

vissa situationer, det är i de situationer då hon inte kan de tecken som krävs för att 

kommunicera med barnen.  

   Både Vygotskij och Piaget anser att det är mycket viktigt med ett språk. Vygotskij 

menar att det är genom samspel och samtal med andra man utvecklas (Svensson 1998).  

Piaget (2008) menar att man genom språket får en uttrycksform som gör det möjligt att 

förstå varandra i det kollektiva tänkandet. Men hur skall man kunna utvecklas och 

skaffa sig en förståelse för hur andra tänker då man inte kan kommunicera med andra? 

Något som även borde prioriteras är att alla barn i en grupp med något/några barn i 

behov av TAKK kan teckna. Respondent A berättar om att deras barn har väldigt svårt 

att samspela med varandra då det endast ser till sig själva. De har inte någon förståelse 

för andra. Hon berättade att mycket av personalens tid går åt till att vara med och vara 

hjälp-jag åt barnen. Detta skulle kunna vara en effekt av att barnen inte kan 

kommunicera och därför inte har uttrycksformen för att förstå varandra i det kollektiva 

tänkandet. 

   Om de inte har förmågan att förstå varandra i det kollektiva tänkandet som Piaget 

beskriver, hur skall de då barnen kunna samspela med varandra och utvecklas i den 

proximalazonen som Vygotskij talar om? Blir detta en ond cirkel? Utan ett språk uppnår 

man då inte en förmåga att kunna förstå sig på det kollektiva tänkandet, och om man 

inte förstår sig på andra, hur skall man då kunna samarbeta och utvecklas tillsammans 

med andra?  Jag kan då konstatera att både Piaget och Vygotskij värdesätter språket. 
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Om man lägger ihop dessa två tankar så skulle man kanske enligt min tolkning stanna 

helt i utvecklingen.  

   Alla respondenter jag intervjuade värdesätter språket och det är därför de använder sig 

av tecken. De vill ge barnen möjlighet till ett språk som barnen kan kommunicera med. 

Hos alla fann jag en vilja att kompetenshöja sig, det gäller bara att hitta rätt fortbildning.  

   Alla förskolorna där jag intervjuat använder sig av TAKK då man använder samma 

grammatik som i det talade språket (Heister Trygg 2004:15). En respondent berättade 

att de använde sig av STS men att de endast tecknade nyckelorden. Tyder detta på 

bristande kunskap? STS är en förkortning för det Svenska teckenspråket. STS har en 

egen grammatik och som inte följer det svenska talspråket (Sveriges Dövas Riksförbund 

22.4.2010).  Tecknen som man använder när man tecknar TAKK har man lånat från det 

Svenska Teckenspråket (STS) men man använder endast tecknens grundformer 

(Språkrådet 2009).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla avdelningar försöker använda tecken i alla 

situationer. Det kan dock vara svårt ibland. Detta kan bero på bristande kunskap då de 

inte kan tecknet men även tillfällen då det inte går att få kontakt med barnet/barnen då 

man inte har deras uppmärksamhet. En slutsats jag kan dra av denna studie är att barnen 

i behov av TAKK lättare kan kommunicera med alla på de avdelningar där all personal 

gått kurser och lärt sig tecken. Jag tycker personligen att barn i behov av tecken skall få 

de bästa möjligheterna till att kunna utveckla ett språk som de kan kommunicera med.  

Det borde även ske under de bästa förutsättningarna, vilket jag anser innebär i en 

tecknande miljö med personal som är utbildad inom TAKK. Rektorerna och kommunen 

behöver prioritera att personalen är kompetent och har fått utbildning inom området. 

Man måste tänka på barnens bästa.  

   Undersökningen har väckt fler frågor som jag skulle vilja ha svar på, bland annat 

undrar jag varför utbildningen av personal skiljer sig så mycket. En annan sak jag 

funderar på är om det är bra att barnen i behov av TAKK går i integrerade grupper eller 

hade det varit bättre för dem att gå förskolor där alla barn är i behov av TAKK?   
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Bilagor 

Bilaga 1  

Information till respondenterna 

Jag heter Anna Wallin och är studerande vid Högskolan i Visby. Jag läser till lärare med 
inriktning mot de yngre åldrarna. Vi har nu kommit till den sjätte terminen i utbildningen och 
till c-uppsatsen.  

Den studie jag vill göra och som kommer att ligga till grund för min uppsats kommer att handla 
om Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK). Jag kommer att göra 
denna studie på ett flertal förskolor. 

Jag vill se hur man ute på förskolorna använder sig av TAKK som hjälpmedel. Varför använder 
man sig av tecken? 

Studien kommer att bestå av en intervju med en ur personalen på förskolan.  Intervjun kommer 
att spelas in på bandspelare. Detta för att jag skall kunna citera rätt och för att inga 
misstolkningar skall göras. Inspelningen kommer att raderas när examinationen slutförts. 
Intervjuanteckningarna kommer att avidentifieras och kommer inte att kunna kopplas till 
förskolan.  

Undersökningen kommer att redovisas skriftligt inom ramen för lärarutbildningen vid 
Högskolan på Gotland. 

 

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till mig. 

Anna Wallin 

Telefon: XXXX-XXXXXX 

E-post: XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXX.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Allmänna frågor: 

Hur många är ni som jobbar på denna avdelning? 

Förskollärare/Barnskötare?  

Är barnet/barnen i behov assistent? 

Hur många barn är det på avdelningen? 

Hur många av dem är det som är i behov av Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation (TAKK)? 

 
 
Frågor rörande TAKK: 

Hur länge har du jobbat med Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
(TAKK)? 

Varför använder ni er av tecken?  

Använder ni tecken i alla situationer? 

Finns det någon situation där det är omöjligt att använda tecken? 

Hur har ni i personalen lärt er tecken? 

Kan alla i förskolan tecken? (barn som vuxna även andra avdelningar) 

Om ja: 

Hur lär sig de andra (talande) barnen tecken?  

I vilken utsträckning använder de sig av tecken?  

Är det bara då de pratar med barnet som är i behöv eller använder de tecken även 
är de pratar med alla? 

Om inte: 

Anser ni att det begränsar barnens möjligheter för att kunna integrera och 
samspela med andra barn/vuxna? 

Är det ett måste att alla kan tecken? 

Hur gör ni för att få barnen engagerade i den dagliga verksamheten? 

Hur arbetar ni med barnen för att de skall nå målen i läroplanen?  

Hur arbetar ni för att uppnå ett lärande baserat på samspelet mellan alla i förskolan?  

Använder sig barnet/barnen sig av tecken i hemmet också? 

 
 



 35 

 

 

 



 

 

 


