
Examensarbete 

TAKK som språkstöd 

Pedagogers syn på användandet av Tecken som 

Alternativ och Kompletterande kommunikation i 

förskolan 

Författare: Jessica Karlsson och 

Jenny Petersson 

Handledare: Maria Nilson 

Examinator: Anette Almgren 

White 

Termin: VT 2014 

Ämne: Språk- och läsutveckling 

Nivå: G2E

Kurskod: GO1173 



i 

Abstrakt 

Syftet med vår undersökning är att bidra till större kunskap om pedagogers syn på 

användandet av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) i 

förskolan. Metoden vi har valt för undersökningen är kvalitativ metod. Resultatet som 

studien gett visar att forskare anser att tecken är ett naturligt alternativ för yngre barn att 

uttrycka sig genom innan de börjar tala, vilket bland annat en amerikansk studie pekar 

på. TAKK visar sig enligt våra informanter vara ett bra språkstöd för alla barn, inte bara 

för de som har en språkstörning. Våra tankar stärks av förskolans läroplan (Lpfö 98 

rev.2010) som menar att alla barn ska ha rätt att uttrycka sig, men alla har inte möjlighet 

att formulera sig genom det verbala språket. För de barn som inte har ett talat språk kan 

språkstöd vara ett alternativt sätt att kommunicera med. Det som fastställts i 

undersökningen är att utformningen av miljön där barnet vistas är betydelsefull i 

sammanhanget. Vårt primärmaterial visar att miljön bör vara tecknande annars 

begränsas kommunikationen för barnet. Det har visat sig att det finns synonymer i 

TAKK, likt dialekter, något som vi och informanterna har olika uppfattningar om. Det 

kan ses som positivt att få fler ord att uttrycka sig med eller negativt då inte samma 

språk talas. Litteratur och informanter är samstämmiga där mycket positivt har 

konstaterats gällande barn och språkstöd.
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1 Inledning 

Vi är två distansstudenter som läser på Lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö, 

där vi kombinerar studier med arbete på förskolor i olika delar av landet. Den ena av oss 

arbetar på en förskola på landsbygden och den andra av oss på en förskola i en 

mellanstor stad. Barnen på våra avdelningar är mellan ett och tre år. Vår undersökning 

handlar om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, vilket 

förkortas TAKK. Vi kommer fortsättningsvis att använda förkortningen för språkstödet. 

Boel Heister Trygg, logoped och författare till boken TAKK: tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (Heister Trygg 2010) förklarar teckenstödet som hjälp 

och stöd till att bygga språk. Författaren menar att barnen i och med TAKK ges ett 

verktyg till att uttrycka sig. För närvarande använder vi båda språkstödet i vardagen 

med samtliga barn på våra arbetsplatser och upplever det som positivt. Våra 

föreställningar är att alla barn på förskolan stödjs i sin språkutveckling av att tecken 

används i deras omgivning och därför finns intresse hos oss att ta del av andra 

pedagogers syn på användandet av det teckenstödet. Den ena av oss har gått en 

utbildning i tecken och arbetar aktivt med detta teckenstöd då barn finns på hennes 

avdelning som är i behov av språkverktyget. Den andra av oss har tagit del av en 

kollegas kunskaper, då denna kollega har gått en utbildning i TAKK eftersom det 

funnits ett barn i förskolegruppen som behövde stärkas i sin språkutveckling. 

 

Genom hela vår lärarutbildning har det påtalats om vikten av att ha ett språk och att 

kunna kommunicera med andra. Ett språk kan uttryckas i olika former, något som inte 

endast behöver betyda det verbala språket. I styrdokumentet Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98 rev.2010) står det bland annat att förskolans verksamhet ska vara utvecklande 

för barns språk och kommunikation. Vår uppfattning är att kommunikation stärker barns 

identitet. ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling” (Lpfö 98 rev.2010:7). Språket gör att barnen kan förmedla tankar 

och åsikter som i sin tur leder till att de utvecklar och skapar självkänsla. Därför är det 

viktigt att barnen på förskolan erbjuds möjlighet till lärande genom det verbala språket 

likväl som genom kroppsspråket och sinnen. 

 

Barns rättigheter finns nedskrivna i avtalet Barnkonventionen (2014), där länder runt om 

i världen har förbundit sig att följa vissa normer. Barnkonventionen (2014) är framtagen 

av FN (Förenta Nationerna) för främjandet av barns rättigheter och det är upp till 
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UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) att kämpa för att 

den följs. I Barnkonventionen (2014) framgår tydligt att barnens röster ska få bli hörda 

och att de ska få tillåtelse att ge uttryck för egna tankar och åsikter. I en av artiklarna i 

avtalet går det att läsa att ”barn ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet 

att [...] söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, 

i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer” 

(Barnkonventionen 2014:18). Detta överensstämmer med läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) 

där vikten av att kunna kommunicera med andra för att framföra sina tankar och åsikter 

framhålls. Kommunikation ligger till grund för en människas och ett barns självkänsla. 

Det är varje barns rätt att göra sin röst hörd, men om barnet inte har något tal finns det 

andra sätt de kan formulera sig på. Ett exempel på det är med hjälp av tecken. 

 

Vi vill också nämna att det finns olika sätt att arbeta med språkstöd, TAKK är en variant 

som vi valt att fokusera på. Valet av språkstöd som vi gjort grundar sig på våra egna 

positiva erfarenheter av användandet av metoden. Det finns naturligtvis ett flertal olika 

språkstöd vi kan arbeta med i förskolan. Exempelvis stimuleras barns språkutveckling 

också genom böcker, samtal, rim och ramsor. 

 

Anneli Tisell är förälder till ett barn med Downs syndrom och skriver om sina 

erfarenheter av TAKK i Lilla boken om tecken (Tisell 2009). Hon anser att TAKK är ett 

hjälpmedel för flertalet barn som bidrar till att de tillägnas en alternativ möjlighet att 

kunna uttrycka sig. Vi upplever att kommunikation kan ske på olika sätt och talet är 

kanske inte alltid det bästa sättet för alla att yttra sig genom. ”Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra” (Lpfö 98 rev.2010:10). Våra tankar är att verkligheten inte ser ut så, trots att det 

står i styrdokument och i Barnkonventionen (2014) att alla barn har en rättighet till 

kommunikation. När vi samlade in material upptäckte vi att det var svårt att hitta 

forskning och litteratur om TAKK som metod. Det tror vi kan bero på att det är 

förhållandevis nytt att kommunicera med tecken och att metoden inte funnits, och 

accepterats, så länge i Sverige. Vi har sett att stödtecken används på fler och fler 

förskolor och vi upplever att det verkar vara på frammarsch. Materialet som vi hittat har 

varit TAKK till fördel. Emellertid är det Boel Heister Trygg, logoped och författare till 

boken TAKK: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (Heister Trygg 
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2010) som är källan till det mesta av det material vi hittat om tecken, vilket naturligtvis 

är problematiskt. Det blir då hennes tolkning som till större del genomsyrar materialet. 

Naturligtvis finns det andra sätt att se på TAKK och andra åsikter om metodens värde. 

 

1.1  Disposition 

Vi inleder vårt examensarbete med en ingående beskrivning av metodval och 

arbetsprocess. Begrepp som de forskningsetiska principerna förklaras och informanterna 

som deltagit i undersökningen presenteras här. I nästa kapitel framställs 

bakgrundsmaterial och forskning. I redovisningsavsnittet där vårt primärmaterial 

presenteras beskrivs förskolorna och hur det arbetas med TAKK på informanternas 

arbetsplatser. Vi kommer även i detta avsnitt in på vilka för- och nackdelar det kan 

innebära med att använda teckenstöd. I diskussionsavsnittet ställs bakgrundsmaterial 

och forskning mot det insamlade primärmaterialet från informanterna. En 

sammanfattning och slutsats presenteras i avslutningskapitlet, där även våra 

framåtblickar och reflektioner framställs. Sist i arbetet bifogas bilagor. 

 

1.2  Syfte 

 

Vi vill undersöka hur pedagoger ser på användandet av TAKK och hur de arbetar med 

språkverktyget i vardagen på förskolan. Val av ämne uppkom då vi båda till viss del är 

bekanta med att teckna i barngruppen och vi har båda en fortsatt nyfikenhet att utveckla 

vårt eget kunnande och lärande inom ämnet. 

 

1.3  Frågeställningar 

 

De frågeställningar som vi vill undersöka är: 

 

 Vilket syfte har pedagogerna med att använda TAKK i barngruppen? 

 Vilka föreställningar har pedagogerna om TAKK? 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever pedagogerna i användandet av 

TAKK? 
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1.4 Begrepp och användande 

 

Vi anser att det är viktigt att redan inledningsvis tydliggöra att det finns flera olika 

former av teckenanvändande som TAKK, Tecken Som Stöd, Babytecken och 

Teckenspråk. Anledningen till vårt val att redogöra för begreppen här är att förtydliga 

vad som skiljer TAKK från andra teckenmetoder som finns. Här presenterar vi en kort 

definition om de olika former som används för olika målgrupper. 

 

TAKK är förkortning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

och används främst för att stödja en individs kommunikation och språk och vänder sig 

till hörande individer. Syftet och målet med teckenstödet är att bygga språk och skapa 

gynnsammare förutsättningar för språkförståelse. Metoden används som ett komplement 

till det talade språket. Genom att använda tecken får individerna verktyg för att tala med 

omgivningen. Detta verktyg underlättas av att flera sinnen används samtidigt; som syn, 

hörsel och känsel. TAKK bygger på att det betydelsebärande ordet i meningen tecknas. 

Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) förklarar att huvudordet i meningen förstärks 

med tecken vilket gör att barnet inte bara kan höra ordet utan både se och känna på 

ordet. Utefter våra egna erfarenheter kan tecken som används se lite olika ut runt om i 

landet. Det kan ses som flexibelt men det kan dessutom upplevas som problematiskt. 

Flera av tecknen kan tecknas på olika sätt, vilket kan liknas vid språkets dialekter. Om 

exempelvis pedagogen lärt sig en variant av tecken och ska samtala med någon annan är 

det inte säkert att de använder likadana tecken för samma ord. 

 

Då det finns en rad olika språkstöd med liknande beteckningar vill vi kort gå igenom de 

mest vanliga, Detta dels för att visa på det rika utbud som finns av språkstöd, dels för att 

tydliggöra hur de skiljer sig från TAKK, det stöd vi själva undersöker. Ytterligare ett 

språkstöd som finns kallas för TSS och är förkortningen av Tecken Som Stöd. Detta 

språkstöd vänder sig till individer som har ett fungerande tal och som blivit döva eller 

hörselskadade i vuxen ålder. Personerna talar fortsättningsvis som de gjort tidigare. 

Skillnaden är att när den döve tilltalas är det viktigt att forma orden tydligt med 

läpparna menar Heister Trygg (2010). Det är ovanligt att personerna som finns i den 

närmaste omgivningen kan teckna därför blir det extra viktigt att de artikulerar orden så 

den döve kan läsa av vad som sägs. Författaren anser även att det är svårt för de 

drabbade att lära sig teckna och att det beror på ålder och sjukdom. Syftet med TSS är 
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att förtydliga och komplettera ett fungerande språk. De tecken som används i TSS lånas 

från teckenspråket. 

 

Att använda babytecken innebär att föräldrar tecknar till sitt barn med ett förstärkande 

tecken i meningen. Babytecken som används är inlånade från teckenspråket. Det bidrar 

till en ökad förståelse mellan föräldrar och barn innan barnet börjat tala hävdar Heister 

Trygg (2010). Hon menar också att tecknandet är ett enklare sätt för barnet behärska 

rent motoriskt än vad det språkliga innebär med att forma ljuden i munnen. Metoden är 

populärare i USA (Babysigns) än vad den är i Sverige och enligt Heister Trygg (2010) 

finns det påståenden som säger att metoden kan påverka barnens intelligens positivt 

genom sitt användande. Dock finns det inte några direkta studier som visar på detta. 

Babytecken kan vara ett sätt för föräldrarna att kommunicera mer aktivt med sina barn, 

vilket i sin tur ger möjlighet till en ökad förståelse för vad barnet ger uttryck för. 

 

Teckenspråket är inte ett internationellt språk, utan det varierar mellan länder. Heister 

Trygg (2010) förklarar att vid det svenska teckenspråket (STS) används enbart tecken 

och inget tal, men rörelser med munnen och ansiktsuttryck används i kombination med 

tecken. Jan Einarsson är språksociolog och har skrivit boken Språksociologi (Einarsson 

2009). Han skriver bland annat att teckenspråk används av dem som föds döva. Varje 

ord tecknas i meningen, fast i annan ordning än i det talade språket. Författaren redogör 

för att Sverige var det första landet i välden med att erkänna teckenspråk som ett 

modersmål, vilket betyder att döva blir tvåspråkiga genom att de både skriver på 

svenska och tecknar. 

 

2 Metod 

I metodkapitlet beskriver vi vilken metod vi valt för att samla in information och varför 

vi valt den. Våra informanter presenteras och vi går igenom hur vi arbetat med 

intervjufrågorna. Vi diskuterar också för- och nackdelar med urvalet av informanter och 

hur våra egna inställningar påverkar resultatet. 

 

2.1 Metodval 

 

Vi diskuterade oss fram till vilken metod vi skulle använda oss av och valde att utgå 

från kvalitativa intervjuer, istället för en kvantitativ undersökning med exempelvis 
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enkäter. Valet av intervjuer gjorde vi för att vi önskade få utförliga svar på våra 

intervjufrågor och för att kunna ställa eventuella följdfrågor. Professor Jan Trost är 

författare till boken Kvalitativa intervjuer (Trost 2010) och han förklarar att kvalitativa 

intervjuer används för att bilda en djupare uppfattning om informanternas tankegångar. 

Alan Bryman, professor i organisations- och socialforskning, har skrivit 

Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2002) och han definierar kvalitativa intervjuer 

som ”insamling och analysering av data” (2002:252). Intervjuerna som vi utförde 

spelades in med mobiltelefon eller diktafon. Runa Patel och Bo Davidson som båda 

undervisar i forskningsmetodik har tillsammans skrivit Forskningsmetodikens grunder: 

att planera, genomföra och rapportera en undersökning (Patel & Davidson 1994) och 

ser både fördelar och nackdelar med inspelade intervjuer. Det är något som också Karin 

Widerberg, professor i sociologi som ligger bakom boken Kvalitativ forskning i 

praktiken (Widerberg 2002) menar. Även Trost (2010) instämmer med dessa författare 

gällande för- och nackdelar med inspelade intervjuer. Den främsta fördelen som 

författarna ser med inspelade intervjuer är att möjlighet ges att flera gånger lyssna på 

tonfall i rösten och val av ord. Genom att lyssna på sin egen röst upptäcks exempelvis 

eventuella misstag som uppstod intervjun. Misstagen kan intervjuaren ta lärdom av 

inför kommande intervjuer. Widerberg (2002) ser det som en fördel att skriva ner den 

inspelade intervjun ordagrant. Hon menar att det då finns ”en möjlighet till tolkning av 

språk, uttryck, sätt att tala, avbrott, tystnader” (2002:115). Widerberg (2002), Trost 

(2010) och Patel och Davidson (1994) påpekar samtliga att det tar mycket tid att 

transkribera intervjuer vilket naturligtvis kan ses som en nackdel. Vi instämmer med 

nämnda författare att transkribering är tidskrävande. Även menar Patel och Davidson 

(1994) att informanten kan hämmas av att inspelning sker, och att mycket intressant kan 

komma fram när inspelningen stängs av. Att det kommer fram intressant och viktig 

information utanför inspelningen är något som vi upplever stämmer in på våra 

intervjuer. 

 

För att komma fram till ett utförligt resultat krävs det erfarenhet i hur den valda 

metoden ska behärskas och vad fokus ska ligga på. Vi har reflekterat över hur vi 

personligen påverkar det kommande resultatet. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson 

är författare till I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer 

(Ambjörnsson 2004). Hon anser att det är bra att läsa in sig på det ämnet som ska 

undersökas innan intervjuerna utförs för att frågeställningarna ska bli så bra som 



  
 

10 

möjligt. Författaren beskriver att hon samlade på sig flertalet observationer och 

intervjuer men trots ett gediget insamlat material var hon inte nöjd med sitt resultat. 

Materialet motsvarade inte författarens bild av det som intervjuerna gav. Däremot kom 

hon till insikt med att information kan vara användbar på olika sätt: 

 

Som många forskare före mig erfarit är deltagande observation en inställsam 

metod. Själva poängen är just att skapa förutsättningar för att få ta del av 

människors vardagliga sammanhang och privata spörsmål. Man blir alltså lätt 

förtrolig och får lätt förtroenden. 

(Ambjörnsson 2004:43) 

Författaren förordar observationer och hon menar att personen som blir observerad eller 

intervjuad öppnar upp sig mer om den känner sig trygg i situationen och med den 

person som observerar eller intervjuar. Däremot ser hon en nackdel med att observera 

eftersom ”forskaren som person påverkar både insamling, material och den slutgiltiga 

analysen […] präglas av forskarens förståelse så väl som erfarenheter, politiska hemvist 

och sociala position” (Ambjörnsson 2004:44). Vår syn på TAKK kommer således att 

speglas i denna undersökning, med utgångspunkt i våra egna kunskaper och vad vi bär 

med oss av tidigare erfarenheter. 

 

Vår ambition var att samla in så mycket information som möjligt för att få en bild av 

hur pedagogerna ser på TAKK. Eftersom vår tid till undersökningen var begränsad föll 

valet på intervjuer som metod. ”Därför utgör en undersökning som mer eller mindre 

enbart grundar sig på intervjuer ett mycket attraktivt alternativ när det gäller insamling 

av kvalitativa data” (Bryman 2011:412). En undersökning grundad på exempelvis 

observationer hade varit mer tidskrävande och var därför inte ett val för oss. Inför 

intervjuerna hade vi förberett frågor som kan ses i bilaga B. Vi valde att ha 

ostrukturerade intervjuer vilket Patel och Davidson (1994) kallar för en ostandardiserad 

intervju. Bryman (2002) förklarar att ostrukturerade intervjuer handlar om att i förväg 

ha förberett några allmänna frågor och intervjun bör ske avslappnat och frågorna ska 

ställas på ett informellt sätt. Trost (2010) menar däremot att ostandardiserad intervju 

innebär att inga frågor har förberetts, utan forskaren har bara en lista med stödord över 

området som berörs. Författaren anser att det är viktigt att låta intervjufrågorna vara 

öppna för att kunna frambringa innehållsrika svar. Trost (2010) anser att färdiga frågor 

kan ses som komplicerade för informanten att besvara. En annan viktigt aspekt, i vårt 

tillvägagångssätt, är att vi har gjort intervjuerna på varsitt håll och därmed har frågorna 
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formulerats olika, vilket Bryman (2002) menar är synonymt med ostrukturerad intervju. 

Vår upplevelse är att användandet av ostrukturerade intervjuer inte är någon nackdel, 

utan snarare en fördel eftersom intervjuerna blev avspända. Bryman (2002) ser det som 

ett kännetecken för kvalitativa intervjuer att tillåta intervjuaren att vara flexibel för att 

kunna ”ändra riktning och fokus under undersökningens gång” (Bryman 2002:268). 

Widerberg (2002) anser, precis som Bryman (2002) och Trost (2010), att intervjuaren 

bör vara flexibel under intervjun, samtidigt som en intervjuguide kan förberedas och 

finnas med som stöd. Våra upplevelser av våra valda frågor är att de var lagom många 

och att utrymme och möjlighet fanns att ställa följdfrågor. Vi upplevde dock en ovana 

hos oss själva med att intervjua, vilket ledde till att följdfrågorna inte blev så många 

som vi i efterhand önskat. Med mer erfarenhet anser vi att vi hade kunnat fånga upp 

informanternas svar och utvecklat flera relevanta frågor, något som möjligen hade 

kunnat vara värdefullt för oss i undersökningen. 

 

Miljön för intervjun är något som belyses både av Trost (2010) och Widerberg (2002). 

Författarna beskriver val av miljö för intervjun som viktig. Trost (2010) menar att 

miljön ska kännas trygg för informanterna och att intervjun måste kunna utföras ostört. 

Vi besökte informanternas arbetsplatser för att utföra intervjuerna som skedde ostört i 

enskilt rum. Widerberg (2002) menar att genom ett besök på informanternas 

arbetsplatser får intervjuaren en helhetsbild och ytterligare förstärkning till intervjun 

ges. Vi anser att det skapar trygghet och är en fin gest att besöka informanterna på deras 

arbetsplatser. 

 

2.2 Process 

 

Vi valde att intervjua tre pedagoger som samtliga är verksamma inom förskolan. En 

önskan var att vi hade kunnat intervjua fler pedagoger och utforskat ämnet under längre 

tid för att få en bredare syn på användandet av TAKK i förskolan. ”Jag är medveten om 

att mina slutsatser hade sett delvis annorlunda ut om jag valt andra klasser, på andra 

program, med andra elever” (Ambjörnsson 2004:34). I likhet med vad Ambjörnsson 

menar är vi medvetna om att även vår undersökning och vårt resultat hade sett 

annorlunda ut om urvalet av pedagoger varit annat. Vi hade även gärna gjort 

observationer på informanternas arbetsplatser som möjligen hade styrkt den information 

som kom fram under intervjuerna. 
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Informanterna har olika utbildningar som till exempel barnskötare, förskollärare och i 

vissa fall något exempel på vidareutbildning. I vår undersökning har vi valt att kalla 

dem vi intervjuat för pedagoger eller informanter. Det framkom vid intervjuerna att 

pedagogerna arbetat mellan tre och fjorton år med TAKK som ett alternativt språkstöd. 

Informanterna valdes ur med hjälp av kollegor vi tidigare arbetat tillsammans med eller 

via den aktuella förskolans hemsida. Våra kollegor har antagligen valt ut pedagoger som 

är samarbetsvilliga och kompetenta till att svara på våra frågor. Vi har ingen personlig 

anknytning till informanterna eller till deras arbetsplatser. Om urvalet av informanter 

varit slumpmässigt hade resultatet möjligen visat upp en annan bild. Dock är vår 

uppfattning att informanterna bör ha en viss kännedom om ämnet för att kunna svara på 

frågor. Vi skickade ut ett missivbrev, bilaga A, till förskolecheferna och informanterna 

på de förskolor där vi önskade utföra våra intervjuer. Efter det kontaktade vi 

förskolecheferna för att få deras medgivande och sedan bokade vi tid för intervjuer med 

de berörda pedagogerna. 

 

Genom våra reflektioner som vi gjort vid analyseringen av inspelningarna har vi 

utmanat vårt förhållningssätt och blivit nyfikna på idéer och arbetssätt som 

informanterna delgett oss. ”När man tillåts använda sig själv blir man kreativ, och det är 

då man gör ´upptäckter´” (Widerberg 2002:31). Författaren menar att det handlar om 

mod att våga ta och använda chansen till nyvunnen kunskap. Vi anser att det handlar om 

en trygghet i sin yrkesroll, att våga vara nyfiken och intresserad för att kunna ta del av 

andras erfarenheter och ifrågasätta sig själv och sitt förhållningssätt. 

 

För att kunna få en mer rättvisande och mindre tillrättalagd bild av hur pedagogerna ser 

på TAKK, skickade vi inte ut intervjufrågorna i förväg. Författaren Jan Trost, som vi 

tidigare nämnt, diskuterar i sin bok Enkätboken (Trost 2012) kring utskick av 

missivbrev och frågor till informanter. Trost (2012) ser som fördel i utskicket att de 

olika papprena hänger samman för att inte försvinna. Vidare menar författaren att 

missivbrevet bör innehålla den viktigaste informationen gällande, som i vårt fall, 

intervjun. Därför valde vi att förtydliga i missivbrevet innehållet av intervjun i stora 

drag, för att informanterna skulle kunna ta ställning till om att delta eller inte i intervjun. 

Där svaren skulle vara informantens egna och inte framdiskuterade med kollegor. 
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2.3 Forskningsetiska principer 

 

Vi har tagit del av Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) där det finns 

riktlinjer för förhållningssätt gällande informanterna. Det första huvudkravet är 

Informationskravet där informanterna upplyses vid intervjun om att deras deltagande är 

frivilligt och helt anonymt. I och med det andra kravet Samtyckeskravet informerades 

informanterna om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Informanterna 

informerades också om det tredje kravet Konfidentialietskravet vilket betyder att ingen 

utomstående kan ta del av exempelvis namn på informanter eller förskolor. Det fjärde 

och sista kravet är Nyttjandekravet och betyder att informanternas medverkan endast 

inbegriper den här undersökningen och inte får användas i något annat syfte. 

 

2.4 Presentation av informanter 

 

Våra informanter och förskolorna som de arbetar på har vi gett fingerade namn, vilket 

innebär att de i verkligheten heter något annat. 

 

Anna är i grunden barnskötare men har vidareutbildat sig till bildkommunikatör och 

teckenspråkspedagog. Hon arbetar på A-förskolan som ligger centralt i en mindre stad. 

På A-förskolan finns det fem avdelningar med åldershomogena barngrupper. 

 

Karin är förskollärare och har gått ett par kurser på högskolan där hon läst bland annat 

specialpedagogik. Hon arbetar på K-förskolan som är centralt belägen i en mellanstor 

stad. Karin har fått sin teckenutbildning genom logopedmottagningen. Avdelningen där 

hon arbetar har en inkluderad verksamhet för barn med försenad tal- och 

språkutveckling. Med en inkluderad verksamhet menas att den pedagogiska 

verksamheten ska vara utformad på ett sätt som gör att alla barn kan delta i alla 

aktiviteter. Förskolan har tre avdelningar men det är endast en avdelning som har en 

inkluderad verksamhet. 

 

Eva arbetar på E-förskolan som också ligger i en mellanstor stad. Förskolan har sex 

avdelningar, som är fördelade på två hus. Eva är utbildad till barnskötare och har gått en 

kurs i TAKK genom logopedmottagningen. 
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3 Bakgrundsmaterial/forskning 

I detta avsnitt redogör vi för vad delar av styrdokumenten nämner om kommunikation. 

Sedan går vi vidare med vad litteraturen tar upp om språkforskning. Avslutningsvis 

lyfter vi fram forskning om hur TAKK kan användas som metod. 

 

3.1 Styrdokument 

 

Förskolan har styrdokument att följa i det pedagogiska arbetet som Skollagen (2010) 

och läroplanen (Lpfö 98 rev.2010). Vad säger då styrdokumenten om kommunikation? 

Det går bland annat att läsa i läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) att förskolans uppdrag är att 

barn ska känna sig som en resurs i gruppen och att de ska ges möjlighet att utveckla 

självkänsla. Kommunikation möjliggör för barnen att kunna berätta saker för varandra 

och visa vad de vill eller inte vill. Läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) framhåller även i ett 

av sina strävansmål att barnen på förskolan erbjuds ”att skapa och kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer” (Lpfö 98 rev.2010:7). Användandet av TAKK hos barnen 

stöds och stärks av läroplanens strävansmål. 

 

I Skollagen (2010) sägs det att alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar under vägledning och stimulans av pedagoger. Skollagen (2010) betonar 

även att alla barn ska erbjudas en trygg omsorg, vilket bland annat uppnås genom att de 

kan kommunicera. Leken ges ett stort utrymme i förskolan och har en central betydelse i 

verksamheten för barns lärande. ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 

stimuleras fantasi, inlevelse och kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande 

samt förmågan att samarbeta och lösa problem” (Lpfö 98 rev.2010:6). Barn behöver få 

möjlighet att lära sig att kommunicera på flera sätt som stärker deras personliga tankar 

och kreativitet. Kommunikation är inte enbart viktig här och nu för att kunna fungera i 

gruppen utan det är även betydelsefullt för ett framtida lärande. I läroplanen (Lpfö 98 

rev.2010) synliggörs även vikten av både ett samspel och ett ömsesidigt lärande mellan 

pedagoger och barn, men också mellan barnen. Barn erövrar färdigheter genom socialt 

samspel och genom att kommunicera. Skollagen (2010) vidhåller att förskolan ska ge 

barnen en god grund att stå på inför fortsatt utbildning i skolan, även de barn som är i 

behov av extra stöd är berättigade till hjälp anpassat till individen. ”Huvudmännen ska 

[…] använda […] förskollärare som har utbildning som är avsedd för den undervisning 
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som […] förskolläraren ska bedriva” (Skollagen 2010:21). När det gäller rätt kompetens 

på rätt plats är vår åsikt att det ingår i förskolechefernas uppdrag att ansvara för att 

pedagogerna fortbildas. Vi anser också att det är förskolechefernas uppgift att sätta in de 

resurser som behövs för att kunna ge barnen det stöd som de eller barngruppen är i 

behov av. 

 

3.2 Språkligt anpassad miljö 

 

Språket och utformningen av miljön är faktorer som går hand i hand enligt Margareth 

Sandvik, forskare med fokus på språkfärdigheter, och Marit Spurkland, lektor i 

barnlitteratur som tillsammans har skrivit boken Språkstimulera och dokumentera i den 

flerspråkiga förskolan (Sandvik och Spurkland 2011). I boken resonerar Sandvik och 

Spurkland (2011) om att barn utvecklar sitt språk tillsammans med andra. Författarna 

vidhåller att precis som andra kunskaper barnet erövrar sker språkutveckling i samspel 

med andra. För att barn ska kunna utveckla sitt språk behöver de stöd, inspiration och 

uppmuntran av personer i sin omgivning. Sandvik och Spurkland (2011) menar att det 

är viktigt att förskollärare har god kunskap om språkutveckling för att de ska kunna 

granska den språkliga miljön på förskolan och organisera den på ett sådant sätt så att 

miljön inbjuder till kommunikation. Det kan exempelvis innebära att prioritera 

kommunikation mer och uppmuntra barnen till att uttrycka sig. I vardagens alla stunder 

”utvecklas språket eftersom vuxna och barn ständigt talar om vad de ser, gör och 

tänker” (Sandvik och Spurkland 2011:43). I en språkligt anpassad miljö stimuleras 

barnen i sin språkutveckling, något som sker under hela dagen, i alla situationer, alla 

dagar. 

 

Det är fler författare som fokuserar på miljön som en viktig faktor för 

språkutvecklingen. Bente Eriksen Hagtvet, professor och författare till boken 

Språkstimulering. D. 1, Tal och skrift i förskoleåldern (Hagtvet 2004), är inne på samma 

spår gällande miljön som Sandvik och Spurkland (2011). Hon förklarar att barn som 

vistas i omgivningar där det inte kommuniceras kontinuerligt utsätts för en allvarlig 

risk. Vidare förklarar författaren att ”en stimulerande miljö är definitivt en förutsättning 

för att mer avancerande språkliga färdigheter ska kunna utvecklas” (Hagtvet 2004:104). 

Hon anser att en kommunikativ miljö ger barnen möjlighet att lösa problem och också 

tillfällen att kunna uttrycka sig i olika situationer. Författaren belyser svårigheten för 
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pedagoger att anpassa miljö och aktiviteter så de stödjer de språksvaga barnen. Barnen 

drar nytta av den stimulans de får av sin omgivning. Att inkludera de språksvaga barnen 

ses som positivt eftersom barn lär mycket av varandra. 

 

Miljön som barnen vistas i påverkar deras möjligheter till lärande. Monica Westerlund, 

docent i logopedi, nämner i sin bok Barn i början: Språkutveckling i förskoleåldern 

(Westerlund 2009) hur viktigt det är för barnen att erbjudas en miljö som inbjuder till 

talande. Miljön och barnens intressen kan påverka deras språkutveckling på ett positivt 

sätt. Exempelvis kan pedagogerna göra personliga böcker med bilder som belyser 

barnens intressen. Westerlund (2009) nämner att vuxna ska ge barnet tid till att prata. 

Det är viktigt att som vuxen prata i en hastighet där barnet hinner uppfatta det som sägs 

och att den vuxne är uppmärksam över sina ordval, för att barnet lättare ska förstå 

samtalets innebörd. 

 

3.3 TAKK som metod 

 

Att använda TAKK som metod ses av flera forskare och författare som en fördel genom 

att det bidrar till ett lugn i gruppen. Matilda Uusijärvi Ek är frilansjournalist och har 

skrivit en artikel ”Lugnare barn med tecken på förskolan” i Kommunalarbetaren 2/2014 

(Uusijärvi Ek 2014). I artikeln beskrivs fördelen med att använda teckenstöd vid samtal 

med alla barn. Enligt Uusijärvi Ek (2014) är det tydligt att alla barn drar nytta av att 

tecken används på förskolan. . Pedagogerna som nämns i artikeln upplever att barnen fått 

ytterligare ett verktyg för att kunna kommunicera. I artikeln av Uusijärvi Ek (2014) ses 

det även som en fördel att teckna genom att ljudnivån automatiskt dämpas och barnens 

uppmärksamhet blir lättare att fånga. Även i journalisten Helene Götbergs artikel, 

”Tecken gör alla trygga” i Förskolan 8/2012, ” (Götberg 2012) lyfts den dämpande 

ljudnivån fram som något positivt. Det förklaras med att genom att kombinera tal och 

tecken behöver alla tala långsammare och tystare. Det framkommer även att det är en 

fördel att de som kommunicerar behöver söka ögonkontakt med varandra. De intervjuade 

pedagogerna i artikeln menar att TAKK kan liknas vid att bygga broar mellan individer 

då de får möjlighet att kommunicera med varandra. Det kan exempelvis handla om 

personer som talar olika modersmål eller om det verbala språket saknas av någon 

anledning. Tecken bidrar till ökad förståelse mellan personer som annars inte ha 

svårigheter i att förstå varandra. Westerlund (2009) är inne på samma spår som Götberg 
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(2012) och de båda två menar att tecken länkar samman personer som inte talar samma 

språk. 

Alla har ett språk inom sig. Det är bra för självförtroendet att lyckas 

kommunicera. Att bli förstådd gör också att de känner sig tryggare. Språk 

är identitet. – Syftet är att alla ska kunna kommunicera – vad de vill, när de 

vill och till vem de vill. 

(Götberg 2012:36) 

Alla ska ges samma möjligheter till kommunikation men alla kanske inte kan uttrycka 

sig med ett talat språk och då kan exempelvis TAKK vara ett hjälpmedel. 

 

Ett naturligt sätt för barn att uttrycka vad de menar kan vara att signalera det med olika 

gester. Hur yngre barn uttrycker sig och gör sig förstådda innan de börjar tala har 

psykologerna Susan Goodwyn, Linda Acredolo och Cathrine Brown forskat om och 

presenterat i den amerikanska studien ”Impact of symbolic gesturing on early language 

development” från (2000). Studien handlar om tidig språkutveckling hos yngre barn. I 

studien framgår också om huruvida användande av tecken kan bidra på ett positivt sätt i 

språkutvecklingen. Barnen som deltog i studien delades in i tre grupper: en där 

föräldrarna tecknade och en där föräldrarna inte tecknade till sina barn, men tränade 

barnen verbalt. Den tredje gruppen hade inte fått någon information om vad 

undersökningen gick ut på. Resultatet som psykologerna fått fram visar att tecknandet 

underlättar för barnen i deras verbala språkutveckling. Föräldrar som deltagit i 

undersökningen uttryckte oro för att barnen skulle hämmas i sin språkutveckling när 

tecken användes, men undersökningen visar på motsatsen enligt Goodwyn, Acredolo 

och Brown (2000). En jämförelse görs med när barn ska lära sig krypa. När barnet 

kryper ökar motivationen till att lära sig gå och kunna förflytta sig på ett snabbare och 

smidigare sätt. Det kan liknas vid att när barnet använder gester ökar det deras 

motivation till att lära sig prata. Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) anser att det är 

lättare för de yngsta barnen att gestikulera med tecken än det är att tala. Barnen har inte 

ännu den finmotorik som krävs för att de ska kunna forma de verbala orden. Med hjälp 

av undersökningen har psykologerna fått en insikt i att symboliska gester är relativt 

vanligt bland barn mellan tio till tjugofyra månader och att gesterna fyller sin funktion 

genom att barnen gör sig förstådda tills det är möjligt för dem att tala. När barnen kan 

göra sig förstådda minskar frustrationen som annars kan uppstå när exempelvis 

föräldrarna inte förstår vad barnen vill. Utefter våra erfarenheter upplever vi att det är 
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svårt ibland att förstå vad barnen menar och vi får gissa oss fram. Vissa barn är 

tålmodiga och vissa ger snabbt upp och visar sin irritation över att inte vi förstår dem. 

 

A 16-month-old, who awoke crying in the night, was able to point and use his 

"afraid" gesture (patting his chest) to let his mother know he was afraid of the 

clown doll on his dresser. Without the gesture, she might have put the doll in 

bed with him! 

(Goodwyn, Acredolo & Brown 2000:101) 

Exemplet ur studien visar att utan barnets förmåga att teckna hade han inte haft det lätt 

att göra sig förstådd i denna situation. Barnet hade kunnat misstolkas av sin mamma. 

 

Kommunikation förutsätter att samspel och turtagning sker mellan de individer som 

samtalar med varandra. Heister Trygg (2010) förklarar att syftet med att använda TAKK 

som metod är att lära sig samspel och de sociala normer som finns för språk och 

kommunikation. I och med att kunskapen om kommunikation ökar, minskar därmed 

frustrationen för att bli misstolkad. Tisell (2009) menar att ”genom att teckna gör man 

det lättare för barnet att förstå, att bygga upp ordförrådet och framför allt att 

kommunicera” (Tisell 2009:8). Vidare menar författaren att alla barn ska ha samma 

möjlighet att kunna samtala med alla pedagoger på förskolan. Även om det saknas 

kunskaper om tecken hos pedagogen är det viktigt att knyta kontakt med barnen för att 

skapa trygghet i deras vardag. Genom att uppmärksamma alla barnen och att använda 

ord, gester, ögonkontakt och beröring signalerar pedagogen närvaro till barnen. 

 

Mycket tycks vara positivt med att teckna, men det är inte alltid helt enkelt och 

okomplicerat att använda tecken som kommunikationssätt. En som ser problematiken i 

teckenanvändandet är forskaren Ninni Sirén som har skrivit en forskningsrapport om 

stöd och information om teckenanvändande för pedagoger i förskolan, 

Teckenkommunikation Stöd och information till barnomsorgspersonal runt ett 

alternativt och kompletterande kommunikationssätt (Sirén 1997). I rapporten kommer 

negativa synpunkter fram gällande svårigheten i att använda teckenkommunikation på 

förskolan. En svårighet, menar Sirén (1997) är att pedagogen och barnet alltid måste 

vara framför varandra om de ska kunna kommunicera med tecken, för att de ska se vad 

den andre tecknar. Vidare belyser hon att det är en nackdel att teckna då händerna är 

upptagna av annat. Vår erfarenhet säger oss att det är svårt att forma tecken med händer 

när händerna inte är fria och till vissa tecken behöver båda händerna användas. Trots 
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dessa nämnda nackdelar gäller det att försöka hitta lösningar för att underlätta 

användandet. 

 

Det är lätt att den vuxne ger upp efter en tid om barnet inte visar intresse för att teckna, 

men det gäller att inte fatta det beslutet för fort. Tisell (2009) hävdar att vuxna runt 

barnet inte ska sluta prata eller teckna bara för att barnet inte signalerar gensvar. Det 

finns många tillfällen när talande barn inte svarar, och då slutar vi inte tala med barnet 

utan fortsätter att kommunicera. Genom att teckna till alla barnen kan intresset väckas 

hos de barn som behöver teckenstödet lite extra. Heister Trygg (2010) menar att det är 

viktigt att ta vara på vardagens spontana tillfällen för teckenanvändandet så att 

tecknandet inte blir utmärkande för något barn. Hon anser att det är väsentligt att sträva 

efter en inkluderande verksamhet. Heister Trygg (2010) beskriver att den som bara 

tecknar vid vissa valda stunder har missuppfattat syftet med TAKK. Hon menar att 

tecknandet ska vara en del av vardagens kommunikation och att alla runt barnet ska få 

fortlöpande utbildning i teckenstöd . Att pedagogerna får gå på utbildning inom tecken 

ser även Tisell (2009) och Sirén (1997) som en fördel. Författarna menar att de vuxna 

som finns runt barnen bör kontinuerligt gå fortlöpande utbildning i tecken. ”[…] 

tecknandet måste få en annan status och att de ansvariga måste inse behovet av 

utbildning, fortsatt stöd och handledning” (Sirén 1997:59). 

 

Liknande tankar finns hos Heister Trygg (2010), Tisell (2009) och Sirén (1997) om att 

utbildning för pedagogerna är viktig och det resonemanget stärks även av Skollagen 

(2010). Våra erfarenheter är att kontinuerlig utbildning inom TAKK är en förutsättning 

för att tecken ska kunna användas på bästa sätt. Att använda flera sinnen vid inlärning 

ses som positivt och något som Heister Trygg (2010) fokuserar på. Hon menar att 

genom användandet av tecken får barnen uppleva kommunikationen på två sätt som 

förstärker varandra. När det betydelsebärande ordet i meningen både tecknas och uttalas 

erbjuds barnet inte enbart det visuella, att se ordet, utan samtidigt får de höra det 

auditiva, med tonläge och betoningar. Tisell (2009) resonerar även om att det taktila 

sinnet förstärker kommunikationen genom att orden och kunskapen lärs in bättre om det 

förstärks av att både få se, höra och känna ordet. Författaren menar att ju fler sinnen 

som används desto bättre är det för inlärningen hos barnen. 
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För att metoden TAKK ska vara så gynnsam som möjligt menar Heister Trygg (2010) 

att det krävs att omgivningen använder tecken kontinuerligt och där omgivningen visar 

att användandet av tecken är ett sätt att kommunicera på. Det krävs att alla pedagoger 

strävar mot samma mål om en miljö ska kunna skapas där tecken används naturligt i alla 

situationer. Tisell (2009) beskriver att om det ska uppstå en tecknande miljö i förskolan, 

måste alla som finns runt barnet teckna i vardagen. TAKK är till för att hjälpa barn att få 

och stärka sina språkliga färdigheter. När pedagogerna tecknar får de se till varje individ 

och möta barnet där det befinner sig i sin individuella språkutveckling. Heister Trygg 

(2010) menar att det är viktigt att anpassa användandet av tecken till den nivå som 

barnet befinner sig på. Tecken kan också bidra till att kunna fokusera. Tisell (2009) 

understryker den närvaron som tecken ger barnen. Hon menar att när tecken används 

fångar det barnens uppmärksamhet och ökar deras koncentration, vilket innebär att 

barnen får möjlighet att delta i den konversation som pågår. När barnet börjar tala har 

inte alla barn med sig ett rent uttal från början. Heister Trygg (2010) betonar att yngre 

barns tecknande kan liknas vid deras språk som inte alltid är helt korrekt först. 

Författaren hävdar att det viktigaste är att barnet förstår och att det istället är upp till 

personerna som finns runt barnet att lära sig tolka barnets tecken. Det går inte att kräva 

att barnet tecknar allt korrekt från början anser vi. Att kommunicera bör dessutom vara 

roligt och meningsfullt och inte innehålla tillrättavisanden. 

 

Alla vi kommit i kontakt med under undersökningens gång är rörande överens om att 

TAKK är bra för alla barn. Tisell (2009) hävdar att tecken är bra för alla barn oavsett i 

vilket behov barnet är av språkstödet. Hon menar att alla barn har en vinning i att det 

talade språket förtydligas i och med användandet av tecken. Även poängterar författaren 

att det är en bra utgångspunkt att ”göra så gott du kan […]” (Tisell 2009:66). Hon 

menar att det är bättre att teckna några få tecken eller bara teckna med en hand om så är 

fallet, än att inte teckna alls. Att pedagogerna tecknar utefter de förutsättningar och 

kunskaper som de har ser vi positivt på, men vi upplever att kan vara svårt i praktiken. 

 

3.4 För- och nackdelar med att kommunicera med TAKK 

 

De flesta forskare menar att det är övervägande positivt att använda tecken som ett 

uttryckssätt, vilket flera författare hävdar. Westerlund (2009) lyfter fram flera fördelar 

med att använda tecken i kommunicerandet med barnen, vilket även Goodwyn, 

Acredolo och Brown gör i sin artikel:”Impact of symbolic gesturing on early language 
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development”, (Goodwyn, Acredolo och Brown 2000). Det är samma artikel som vi 

diskuterat tidigare i texten. De har i en undersökning uppmärksammat att barn använder 

gester naturligt och att det är lättare att göra tecken än det är att använda talmotoriken, 

något som emellertid kräver stor precision av barnen. Westerlund (2009) är av samma 

åsikt. Hon framhåller att taltempot blir långsammare när orden samtidigt förstärks av 

tecken och att tempominskningen i sig inte påverkar innehållet i meningen. Det går inte 

att både prata i ett snabbt tempo och hinna med att teckna samtidigt. Fastän tempot dras 

ner påverkas inte meningens betydelse. Barnet ges möjlighet att visuellt se tecken och 

den vuxne kan hjälpa barnet att forma tecknet med deras egna händer. Det är svårare att 

visa hur ett ord uttalas menar Westerlund (2009) och vi har själva liknande erfarenheter. 

Ytterligare fördel som Westerlund (2009) ser i att använda tecken är att relationer 

stärks. ”Den man kan prata med och bli förstådd av känner man samhörighet med.” 

(Westerlund 2009:69). Hon menar även att användandet av tecken ses som en fördel i 

utvecklingen av den kommunikativa förmågan innan barnet erövrar den verbala 

kommunikationen. Författaren anser även att fram till det att barnet tillägnar sig ett 

verbalt språk bidrar användandet av tecken till en kommunikationsutveckling. 

 

Det verbala språket är inte det enda sättet att uttrycka sig på anser Ann-Katrin Svensson 

som är docent i pedagogik och som har skrivit boken Barnet, språket och miljön: från 

ord till mening (Svensson 2009). Hon menar att det är viktigt att kunna erbjuda barnen 

att använda olika uttrycksmedel som exempelvis: kroppsspråk, bildspråk och fantasi. 

 

Språket är ett komplext och dynamiskt system av symboler, vilket gör det 

möjligt att använda det på varierande sätt. Med språk avser man vanligen tal- 

eller skriftspråk. Men begreppet språk innefattar även bl.a. teckenspråk, 

pictogram, blissymboler (ett grafiskt symbolsystem som används av 

människor med kommunikationsproblem), brailleskrift (punktskrift för 

synskadade), morsesignaler och kroppsspråk. 

(Svensson 2009:12) 

Författaren beskriver att språk inte bara är verbalt utan att det finns andra former att 

uttrycka sig med som exempelvis med tecken. ”Språket har i huvudsak en social 

funktion. Dessutom är det en mycket viktig faktor för den kognitiva förmågan, eftersom 

det påverkar vårt tänkande.” (Svensson 2009:12). Hon menar att språk används för att 

kunna kommunicera med andra, lösa problem och är dessutom sammanhållande för 

gruppen. Sammanhållningen utvecklar i sin tur identiteten hos individen. 
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TAKK kan vara ett stöd som underlättar och möjliggör för att barnet att bekanta sig med 

fler ord. Journalisten Katarina Moen Lindberger är författare till boken Välkommen 

älskade lilla barn! (Moen Lindberger 2005) och hon menar att användandet av tecken är 

ett stöd i barns språkutveckling. Hon fortsätter med att förklara att tecknandet kan ses 

som ett hjälpmedel till att berika barnens ordförråd och som ett verktyg till 

kommunikation. ”Språket är en gåva och en viktig komponent i den sociala 

gemenskapen.” (Moen Lindberger 2005:16). Barnen utvecklas positivt genom samspel 

och kommunikation tillsammans med de som vistas i barnens omgivning. Det talade 

språket sätts inte i första rummet enligt alla. Hagtvet (2004) menar att ord är ett 

komplement till andra kommunikativa sätt. Författaren nämner exempelvis: 

ansiktsuttryck, gester och ljud som barnen använder för att ge uttryck för sina tankar med 

innan de kan prata. Även efter barnet lär sig prata är fortsättningsvis ansiktsuttryck och 

gester en viktig del i dess kommunikation. ”Ord är ´bara´ ett av flera medel i 

kommunikationens tjänst.” (Hagtvet 2004:50). Vår upplevelse är också att det finns 

många olika sätt att uttrycka sig på och att språk och gemenskap hör samman. Det språk 

som ett barn uttrycker sig med står för jaget och tryggheten. Einarsson (2009) anser att 

när människor kan kommunicera med varandra genom samma språk, känner de en 

gemenskap. Författaren förknippar även språket med människans identitet, både för den 

enskilde individen och för gruppidentiteten. Samhörighet och trygghet i gruppen är svårt 

att uppnå när inte personerna kan göra sig förstådda anser vi. Vår erfarenhet säger oss att 

det är naturligt att kroppsspråket används i samband med kommunikation. Det finns flera 

olika hjälpmedel att ta till i kommunikationen med andra. 

 

4 Redovisning 

Redovisningen av vårt insamlade primärmaterial kommer att ske i detta avsnitt. Vi 

synliggör det centrala som kommit fram under intervjuerna med pedagogerna Anna, 

Karin och Eva. 

 

4.1 Beskrivning av förskolorna 

 

På A-förskolan finns barn med olika funktionshinder som autism, Downs syndrom, 

hörselnedsättning och barn som stammar. På förskolan finns också nyanlända 

flyktingbarn med annat modersmål som har behov av stöd för att lära sig svenska 
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språket. På E-förskolan finns ett fåtal barn med behov av TAKK som språkstöd. K-

förskolan är en verksamhet där hälften av barnen har en grav språkstörning. Det som 

barnen på K-förskolan har gemensamt är att de behöver mycket stöd i sin 

språkutveckling och flera har även kontakt med logoped. Dessa barn är integrerade 

tillsammans med barn utan språkstörning. I kommunen där A-förskolan är belägen, 

placeras de barn som är i behov av extra språkstöd på just den förskolan på grund av 

pedagogernas höga kompetens och erfarenhet inom området. 

 

De barn som av olika anledningar är språksvaga på de aktuella förskolorna kan via 

remiss från BVC (barnavårdscentral) få komma till en logopedmottagning. Om barnet 

behöver TAKK som stöd i kommunikationen anordnar habiliteringen kurser där både 

föräldrar och andra anhöriga till barnen får lära sig att teckna. Varje kommun är skyldig, 

enligt Skollagen (2010), att ordna lämplig barnomsorgsplats till barnen. Men det är 

pedagogernas uppdrag enligt läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) att ge barnen ett språk och 

ordflöde. Det ska finnas ett nätverk runt det språksvaga barnet som samarbetar där 

exempelvis logoped, pedagoger, förskolechef, specialpedagog och kommun ingår. 

 

4.2 Hur TAKK används på förskolorna 

 

Anna upplever att med TAKK som stöd lär sig barn med annat modersmål än svenska 

det svenska språket fortare genom att de får använda flera av sina sinnen. 

 

Och sedan har jag TAKK för de svenska-2 barnen som precis kommer som är 

nyanlända barn som kommer från Somalia och Syrien nu då som är 

krigsbarn, dem har vi också TAKK till för vi har sett att man snappar det, det 

är mer fokus på det om man använder alla sina sinnen som både hörsel och 

syn och sedan att man också får känna på tecknet när man tecknar, så känns 

det som att de lär sig svenska fortare. 

(Anna) 

Att barnen får möjlighet att använda flera sinnen att uttrycka sig med ser Anna som 

positivt. Även Karin berättar om betydelsen av att ge barnen möjlighet till att använda 

flera sinnen att meddela sig med. ”Barn ska inte bara höra språket utan även få se det 

man får uppleva språket med många sinnen” (Karin). 
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Anna beskriver vidare hur TAKK kan vara ett stöd i barnens uttryckssätt och poängterar 

hur viktigt det är att kunna göra sig förstådd. 

 

Framförallt är det ju bra, ett kommunikationsstöd tycker jag för alla barn som 

inte kan uttrycka sig själva och så stärker det också självkänslan. Kan man få 

ett ord förståeligt av någon annan kompis, pedagog eller någon förälder eller 

något annat så växer man ju alltid när någon vet vad man säger. 

(Anna) 

När barnen, som inte har det talade språket, kan uttrycka sig med tecken istället stärks 

deras identitet menar Anna. Karin och Eva upplever inte i någon större utsträckning att 

barnen sinsemellan använder tecken. Däremot upplever Karin att vissa barn gör egna 

påhittade tecken och att de med hjälp av dessa tecken ändå förstår varandra. Vidare 

poängterar Karin att pedagogerna använder korrekta tecken för att barnen ska kunna få 

en chans att lära sig samma tecken, vilket bidrar till att de lättare kan göra sig förstådda i 

flera olika sammanhang. TAKK och teckenspråk kombineras på A-förskolan med olika 

bildkartor, som tillexempel Inprint, för de barn som är i behov av det stödet, se exempel 

i bilaga C. Med bilderna som hjälp underlättar det och förtydligar för barnen i deras 

kommunikation menar Anna. Tecken används för att förstärka bildernas mening 

ytterligare samtidigt som bilderna visas. 

 

Tryggheten är något som står i fokus på A-förskolan, som en grund att stå på innan det 

går att ta nästa steg i lärandet. 

 

Men sedan tycker jag att TAKK också är viktigt, att barnet är tryggt med 

pedagogen innan man kan utveckla ett språk. Alla barn som blir trygga i den 

här miljön först kan också vinna vidare på något annat men är du inte trygg 

här så har du ju väldigt svårt att ta in nya saker om du måste akta dig hela 

tiden och se var alla är men är du trygg i dig själv och känner att du mår bra, 

så vi jobbar mycket med miljön här först och sedan lägger vi in TAKK för 

det bestämda barnet då. 

(Anna) 

Anna och Eva använder sig av TAKK i olika utsträckning utifrån den kunskap som de 

har. Vissa av pedagogerna på förskolorna tecknar bara stödorden vid fasta aktiviteter 

under dagen, som samling och måltider. Andra, som Anna, tecknar i alla situationer 

under dagen, även när de pratar med kollegorna. Karin och kollegorna på hennes 

avdelning använder tecken naturligt under dagens alla stunder. Dock använder sig 
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pedagogerna på K-förskolan inte tecken när de är ensamma med de barn som inte är 

språksvaga. Anna anser att genom att teckna när hon pratar med sina kollegor ger hon 

samma förutsättningar för alla barn att förstå vad de står och småpratar om. 

 

Men barn som är lite blyga också kan, tycker jag, kan ha TAKK så att de ser, 

å nu står hon och pratar om det lilla gula huset ja det kanske är lite spännande 

även för mig som kanske inte behöver TAKK så mycket men det blyga 

barnet ser också tecknet. Så jag försöker teckna här hela dagarna och det är ju 

för min egen profession med, för att jag ska hålla på så att jag inte tappar 

språket. 

(Anna) 

Anna menar att hon måste hålla igång sitt tecknande dagligen annars är det lätt att tappa 

det naturliga i tecknandet. Hon berättar att hon följer ett nytt barn som börjar på 

förskolan i cirka en och en halv månad innan hon lämnar över till sina kollegor och 

introducerar dem i arbetet. Målet är att barnet ska känna sig tryggt och att bildsystem 

och tecken ska vara väl inarbetat. Anna ser också fördelar i att all kunskapshämtning 

sker i gruppen tillsammans med de andra barnen. 

 

Fast vi går aldrig undan eller så, utan vi är alltid i barngruppen och arbetar, så 

vi har inga enskilda stunder och det är också bra för då kommer andra vänner 

och sätter sig gärna med, för bilderna är ju intressanta och där gäller det ju att 

jag som pedagog är väldigt intressant och väldigt och tycker att det här är 

jätte roligt så sprider det sig automatiskt så, då kan ju kompisarna också 

teckna sedan, nä nu ska vi ju gå ut och ta skorna och hjälpa till och så, att 

man ju inte alltid behöver en vuxen bredvid sig och det tycker jag är bra. 

(Anna) 

Karin berättar att de använder tecken i alla situationer men att de barn som behöver 

extra stöd har enskilda stunder tillsammans med någon pedagog eller med den logoped 

som kommer till förskolan för de språksvaga barnen. I vardagen berättar hon vidare att 

det är olika från barn till barn vilka ord barnen tecknar. 

 

Så är det lite beroende av vad barnen behöver förstärka. Vad är det vi 

tecknar, är det frågeorden eller är det liksom huvudordet i meningen, 

liksom. ”Ska vi gå ut?” då kanske vi inte tecknar liksom hela så, eller ska 

vi gå ut. Då är det bara ut, för det är det viktiga liksom […] vissa barn har 

[…] svårt att förstå frågeorden. Då kanske man tecknar dom, just också för 

att förstärka. 

(Karin) [min kursiv] 
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Karin berättar att TAKK är till för alla barn, hon menar att de stora vinnarna framförallt 

är de barn som redan har ett språk. Hon berättar att de får ut så mycket av den extra 

språkträningen i och med att de redan har ett fungerande verbalt språk. 

 

4.3 Möjligheter och svårigheter med TAKK 

 

En svårighet som Anna ser i användandet av TAKK är att prata med flera barn samtidigt 

exempelvis vid en samling, eftersom det krävs det att de som pratar med varandra har 

ögonkontakt. Ytterligare en svårighet Anna upplever är när hon som ensam pedagog går 

på utflykt tillsammans med en grupp barn. Hon menar att tecknandet försvåras när 

händerna är upptagna med att bära material och att dokumentera. Eva ser kunskapen om 

tecken som en svårighet. Hon beskriver att ”man måste träna tecken för att man ska 

kunna dom” (Eva). Vidare kommer hon in på intresse och menar att även det måste 

finnas hos pedagogerna. Sedan framkommer det att hon har svårt att få med alla 

kollegor till att vara delaktiga i användandet av TAKK. Men hon presenterar även 

lösningar för att göra alla delaktiga. ”Det är väl liksom att i så fall göra upp någon plan, 

att ha något specifikt ansvar. Att nu tar du dom här barnen och kör det här eller det här.” 

(Eva). Karin ser synonymer som svårigheter med tecknandet. Hon förklarar att 

pedagogerna på K-förskolan har gått olika kurser i TAKK och att de har lärt sig olika 

tecken. ”Så det kan också vara en svårighet då det handlar om att komma överens, det 

spelar ingen roll vilka tecken man använder, bara vi försöker att använda lika tecken 

[…] men bara man bestämmer vilka tecken man använder” (Karin). 

 

Karin ser användandet av tecken som fördel i och med att tempot i talet dras ner. Hon 

menar att tecknandet bidrar till ett långsammare tempo och talet blir tydligare och det 

gynnar de barn som har språkstörning. Vidare förklarar hon att barnen inte uppfattar 

orden när man pratar för fort och att för dem blir det bara ”bla, bla, bla” (Karin). Hon 

menar att alla orden bildar en lång rad av sammansatta bokstäver som blir oförståelig. 

”Sen är det jättebra för alla, så är det ju.” (Eva). Eva berättar att hon ser som fördel om 

flera förskolor börjar använda TAKK, framförallt de förskolor som har barn med annat 

modersmål än svenska. 
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5 Diskussion 

I diskussionen kopplar ihop vad vårt primärmaterial säger med vad den forskning och 

det bakgrundsmaterial som vi använt oss av säger. I diskussionen väver vi också in våra 

egna tankar och erfarenheter. 

 

5.1 TAKK som bro 

 

Anna upplever att barn med annat modersmål än svenska lär sig det svenska språket 

snabbare med TAKK som metod. Även Eva ser det som en av fördelarna i användandet 

av TAKK och påpekar att flera förskolor använder teckenstöd för att barn med annat 

modersmål lättare ska lära sig svenska. Författarna Westerlund (2009), Heister Trygg 

(2010) och Götberg (2012) menar att tecknandet kan liknas vid en bro som binder 

samman de personer som inte pratar samma språk som exempelvis personer med olika 

modersmål. Heister Trygg (2010) instämmer och uttrycker det också som att med 

TAKK som bro lär sig barn med annat modersmål svenska snabbare än om inte 

språkverktyget används. Utefter de få erfarenheter vi har av tecken som stöd för barn 

med svenska som andra språk upplever vi det som ett positivt sätt för barn att lära sig 

svenska på. På en av våra arbetsplatser har föräldrar gett uttryck åt att de ser positivt på 

att pedagogerna använder teckenstöd till alla barn på förskolan. Vi anser att det är varje 

barns rätt att göra sin röst hörd, men om barnet inte har något tal finns det andra sätt de 

kan uttrycka sig på. Ett exempel på det är med hjälp av tecken. 

 

5.2 Olika uttrycksformer 

 

Både Anna och Karin nämner att TAKK bjuder in till att använda fler sinnen än att 

endast lyssna. Med tecknens hjälp får barnen möjlighet till att både se och känna ordet. 

Heister Trygg (2010), Westerlund (2009) och Tisell (2009) anser också att flera sinnen 

används vid tecknande än vid tal. Vår tolkning av författarna är att det talade ordet får 

en förstärkning genom att exempelvis synen behöver användas vid tecknandet. I 

användandet av tecken får utövaren också känna på ordet med händerna, vilket inte sker 

när ordet endast sägs muntligen. I läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) står det att förskolan 

ska erbjuda barnen flera olika uttrycksformer för att de ska få möjlighet att utvecklas 

och lära sig nya saker. Vi upplever det som positivt att barnen ges möjlighet till att 
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använda olika sinnen, något som tycks gynna alla barnen. De barnen som är 

tillbakadragna och blyga kan göra sig sedda, hörda och förstådda genom 

teckenkommunikation. Användandet av flera sinnen gör barnen uppmärksamma på sina 

kamrater, pedagoger och på vad som händer. 

 

5.3  Kompetens inom TAKK 

 

Kunskap är något som flera nämner som en förutsättning för att teckenkommunikation 

ska kunna användas i praktiken. Även i Skollagen (2010) lyfts det fram att pedagogerna 

som arbetar med barnen bör ha kunskap i hur de bemöter barnen på bästa sätt utifrån de 

behov som barnen har. Anna och Eva tecknar i alla situationer under dagen och deras 

kollegor har olika mycket kunskap om tecknande: en del tecknar bara stödord och vissa 

tecknar mer. Anna tecknar även då hon pratar med sina kollegor. Eva tecknar också i 

vardagen men bara till de barn som är i behov av språkstödet: är de barnen inte 

närvarande använder hon inte TAKK. Vår upplevelse av Eva är att hon är kunnig i 

användandet av tecken och att hon har en idé om varför hon bara tecknar när de 

språksvaga barnen är närvarande. 

 

Vi känner igen oss i det som informanterna beskriver om att kunskap är väsentlig i 

användandet av tecken. Vår tolkning av informanternas svar är att det handlar om att 

arbetslagen kan behöva ha kontinuerlig handledning och tid till reflektion för att 

anamma denna metod. Tisell (2009) och Sirén (1997) förespråkar utbildning för 

pedagogerna. Vi anser också att pedagogerna behöver känna stöd från sina kollegor och 

från förskolechefen för att utvecklas i sitt användande av tecken. Vi har även funderat 

om teckenanvändandet handlar om intresse hos pedagogerna. Våra åsikter är att om det 

finns intresse, nyfikenhet och viljan att veta så söks kunskapen upp. Tankegångar hos 

oss har även funnits om det kan underlätta att komma igång med att teckna om 

förskolechefen förespråkar förhållningssättet för pedagogerna att arbeta efter. 

 

Vad säger verkligheten om att barns behov tillgodoses på förskolan? Våra upplevelser 

baserade på egna erfarenheter säger oss att det finns hinder som exempelvis avsaknaden 

av kompetens hos pedagogerna att möta alla barns behov. Vidare tänker vi att det finns 

olika mycket resurser avsatta för olika ändamål på förskolorna, något som kan handla 

om prioritering. Det kan vara krav från kommunens styre som inte förskolecheferna har 
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mandat att bestämma över, men det finns tillfällen då förskolechefen gör egna 

prioriteringar. Det är prioriteringar som kan handla om att satsa på material, 

kompetensutveckling av pedagogerna, öka personaltätheten eller minska barnantalet. 

 

5.4 Kommunikativ miljö 

 

Miljön som barnen vistas i påverkar dem i deras lärande. Sandvik och Spurkland 

(2011), Hagtvet (2004), Westerlund (2009) och Tisell (2009) är alla överens om att 

miljön är av stor betydelse när det kommer till språkutvecklingen. Den språkliga miljön 

ska vara kommunikativ. Författarna Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) 

uppmärksammar betydelsen av att barnen får vistas i en miljö där omgivningen 

använder tecken. Anna anser att det är en förutsättning att tecknandet hålls igång, annars 

glöms det lätt bort. Vi har liknande erfarenheter som Anna har, nämligen att det krävs 

ett kontinuerligt och aktivt tecknande för att minnas alla tecken. Eva menar att tecken 

behöver tränas på och att det försvårar användandet om inte alla pedagoger är 

intresserade av att teckna. Vår tolkning är att den kollegiala samverkan är viktig. Heister 

Trygg (2010) menar att tecken bör användas vid alla tillfällen under dagen, inte endast 

vid vissa situationer. Om tecken inte används naturligt under hela dagen menar 

författaren att syftet med TAKK har misstolkats. Vi upplever till viss del att Eva i sitt 

användande av TAKK inte helt följer metodens syfte. Då hon, tvärtemot författaren 

Heister Tryggs (2010) tankar om att teckna i alla situationer, endast tecknar då de 

språksvaga barnen är närvarande. Tisell (2009) anser att förskolan ska erbjuda alla barn 

lika möjlighet till kommunikation. Författaren menar att det är en fördel om flertalet 

pedagoger på förskolan använder tecken på ett naturligt sätt. Vi ser det som ett dilemma 

i de fall där pedagogerna att inte kan kommunicera med alla barn på förskolan på grund 

avsaknad av de kunskaper som krävs. Utefter våra upplevelser har inte alla barn samma 

möjligheter som alla andra, att kunna kommunicera med vem de vill. Vi håller med 

författarna om att alla barn bör erbjudas samma förutsättningar. Våra egna erfarenheter 

säger oss att det möjligen är ett par pedagoger runt barnet som tecknar i alla situationer. 

Vår tanke blir att om barnen ska ha nytta och glädje av verktyget behöver TAKK 

erbjudas under hela dagen och under hela förskoletiden annars blir barnet begränsat. 
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5.5 Övervägande positiv syn på TAKK 

 

Arbetet med teckenkommunikation är inkluderat med den dagliga verksamheten på 

Annas förskola. Hon ser fördelar med att de andra barnen i gruppen lär sig teckna så att 

de kan teckna sinsemellan och att de inte alltid behöver ha en pedagog nära för att göra 

sig förstådda. På Karins förskola har de enskilda stunder mellan barn och pedagog eller 

mellan barn och logoped då de tecknar, men de tecknar också kontinuerligt under dagen 

med de språksvaga barnen. Sandvik och Spurkland (2011) vidhåller däremot att barn lär 

sig tillsammans med andra. Vi menar att om enskilda barn plockas ur gruppen finns 

risker med att barnets lärande inte sker på ett optimalt sätt och att barnet kan känna 

utanförskap. I läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) nämns vikten av att lära av varandra där 

samspelet mellan individerna uppmärksammas. Det ingår i förskolans uppdrag att 

barnen ska få möjlighet att delge sina kunskaper till andra barn och få ta del av andras 

kunskap. Att inkludera de barn som är i behov av språkstöd anser Hagtvet (2004) som 

positivt. Vi har egna positiva upplevelser när det gäller inkluderad verksamhet. Där kan 

vi se att barnen kan lära av varandra, i det sociala sammanhanget och att de då stärks 

som individer. 

 

Under intervjuerna nämner Eva och Karin att vissa av barnen på deras förskolor inte gör 

korrekta tecken. När det inträffar tecknar och visar pedagogerna det korrekta tecknet. 

Heister Trygg (2010) menar däremot att yngre barns tecknande kan liknas vid deras 

språk som inte alltid är helt korrekt först. Vi anser att det är viktigt att uppmuntra barnen 

och visa de korrekta tecknen, utan att lägga vikt vid deras svårighet i användandet. Det 

är av betydelse att se det positiva i användandet av tecken och inte tillrättavisa barnen. 

Huvudsaken är att barnen vågar försöka och att de får känna sig delaktiga i 

kommunikationen. 

 

Ögonkontakt mellan de som tecknar till varandra nämner Götberg (2012) som något 

positivt. Dock ser Sirén (1997), till skillnad från Götberg (2012), ögonkontakt som en 

svårighet i användandet av TAKK. Anna upplever att det kan vara en svårighet när 

barngruppen är stor och det är många som vill berätta något samtidigt. Det är då svårt 

att ha ögonkontakt med flera. Vår upplevelse överensstämmer med vad Sirén (1997) 

och Anna menar om att det är svårt att kommunicera med tecken, när tecknandet alltid 

måste utspela sig inom barnens blickfång. Vid exempelvis matsituationer eller 
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bokläsning upplever vi att det är svårt att få ögonkontakt med barnen. Vid dessa 

tillfällen finns barnen oftast bredvid pedagogen eller sittandes i pedagogens knä. 

Eftersom pedagogen inte befinner sig framför barnet försvårar det för 

kommunikationen. Vi tänker också att ögonkontakt kan ses som något väldigt personligt 

och integritetsfyllt och att det inte kan krävas av någon. Men vi tänker att om alla 

pedagogerna använder tecken som en naturlig del i vardagen, underlättas 

kommunikationen med barnen. Även om barnen inte finns i det direkta synfältet för 

pedagogen, finns tecknandet med som ett naturligt inslag och genererar att de ser 

tecken, trots att de inte har ögonkontakt. 

 

Anna nämner att hon tycker att det är svårt att teckna vid vissa situationer då händerna 

är upptagna av annat vilket är en svårighet som även Sirén (1997) uppmärksammar. 

Tisell (2009) menar att det är bättre att teckna med en hand än att inte teckna alls i de 

situationer då den andra handen är upptagen med annat. Vi tänker att om pedagogen 

känner sig osäker på ett tecken kanske pedagogen låter bli att göra tecknet för att inte 

visa fel. Det viktigaste är att pedagogerna vågar prova att teckna menar vi. 

 

En fördel som Karin ser med användandet av tecken är att tempot i talet dras ner när de 

pratar med barnen. Westerlund (2009), Uusijärvi Ek (2014) och Götberg (2012) anser 

det samma som Karin att pedagogerna talar långsammare när de tecknar och därmed 

sänks ljudnivån. Våra erfarenheter överensstämmer med Karin och författarna gällande 

taltempo och ljudnivån, vilket vi ser positivt på. Vi anser att det bidrar till ett lugn i 

gruppen. 

 

Synonymer ser Karin som en svårighet. Hon nämner att pedagogerna på K-förskolan 

har gått olika utbildningar där de lärt sig olika tecken för samma sak. Karin tycker att 

det är viktigt att pedagogerna gemensamt beslutar vilka tecken som ska användas. Vi 

har själva tillviss del erfarenhet av svårigheterna Karin nämner som synonymer kan 

innebära. Men utefter våra egna erfarenheter uppfattar vi att tanken med teckenstöd är 

att ge barnen ett vidgat ordförråd, ökad språkförståelse och kunna konversera med 

många personer, något som synonymer ger. I det talade språket finns en uppsjö av 

synonymer som inte ställer till problem. Vi menar att det är bra att ordet uttalas 

samtidigt som det tecknas för att förtydliga extra. 
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5.6 TAKK för alla 

 

Karin menar att de som vinner mest på att använda metoden TAKK är de barn som 

redan har ett språk. Eftersom Karin även nämner att hon inte tecknar till alla barn ser vi 

det som att hon talar mot sig själv. I efterhand hade vi önskat att vi kunnat ställa fler 

frågor till Karin och bett henne utveckla sin tankar om varför hon inte tecknar till alla 

barn eftersom hon anser att det är en bra metod för alla. Tisell (2009) beskriver det 

samma som Karin nämner, att metoden inte bara gynnar barn som har en 

funktionsnedsättning utan att teckenstödet underlättar för alla oavsett vilket barnens 

behov av ett språkstöd egentligen är. Vår erfarenhet säger oss att användandet av TAKK 

på förskolor ofta förknippas med att barnet har en diagnos fastställd, vilken innebär ett 

behov av tecken som kommunikationsstöd. Vi upplever att det finns en viss värdering i 

användandet av tecken. Den värderingen handlar om att tecken är till för dem som inte 

har ett verbalt språk. Vi menar att omgivningen inte bör värdera kommunikation 

stereotypt. I och med att förskolechefer och pedagoger på fler förskolor lyfter fram 

tecknandet som positivt och stärkande för allas språkutveckling, är vår förhoppning att 

synen på användandet av TAKK för alla i framtiden kommer att omvärderas. 

 

De erfarenheter vi har säger oss att barnen har nytta av att kunna visa med tecken vad de 

vill innan de börjar tala och att de förstår oss bättre när vi tecknar samtidigt som vi talar. 

Vår uppfattning om att använda tecken som språkstöd till alla, är att alla blir 

inkluderade och att det gynnar hela barngruppen. Det handlar om att barnen får 

ytterligare ett verktyg att kunna uttrycka sig med. Sammanfattningsvis upplever våra 

informanter, författare och vi själva att teckenstöd är ett bra verktyg för alla. 

 

6 Avslutning 

 

I avslutningskapitlet beskriver vi vad vi gjort och vilka resultat vi kommit fram till. Vi 

kommer med förslag på fortsatt forskning, vi diskuterar våra föreställningar och vad 

som överraskat oss under arbetets gång. 
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6.1 Sammanfattning och slutsats 

 

Det vi har gjort i vår undersökning är att vi har besökt tre olika förskolor för att 

intervjua pedagoger, för att få en bild av vad de har för syn på och förhållningssätt till 

TAKK. Resultatet vi kom fram till är att forskningen påvisar att det är naturligt för barn 

att visa med tecken vad de vill säga, innan de kan tala. Både författare och pedagoger 

anser att TAKK är ett bra verktyg som stöd för alla barns språkutveckling, inte enbart 

för de barn som har en språkstörning. Styrdokumenten, Skollagen (2010) och Lpfö 98 

rev.2010, och Barnkonventionen (2014) framställer att alla barn ska få samma 

möjligheter till att kunna yttra sig och formulera sina tankar. Det som framgått i studien 

är att pedagoger och författare anser att användandet av tecken hänger samman med 

kunskap om metoden. Om inte miljön på förskolan är av ett tecknande slag kan det i sin 

tur begränsa kommunikationen för de barn som har en språkstörning och det gäller även 

de barn som redan har ett språk. Vem ska barnet samtala med om ingen talar samma 

språk? Ska barnet vara hänvisat till att endast kunna kommunicera med en pedagog? 

Det som också har framgått i undersökningen är att det i dagsläget finns väldigt lite 

forskning i ämnet, vilket kan vara bidragande till att metoden inte används i den 

utsträckning som den skulle kunna göra. Andra förklaringar är att det kräver utbildning, 

intresse och engagemang hos pedagogerna för att kunna uppnå ett optimalt användande 

av språkverktyget. 

 

Vår formulering av syfte, hur pedagoger ser på användandet av TAKK i förskolan och 

hur de arbetar, har vi fått svar på. Men vi kunde med fördel kompletterat intervjuerna 

med observationer. Detta hade möjligen hade gett oss en bekräftande bild av 

informanternas sätt att arbeta med språkstöd eller gett oss andra tankar. Vi upplever 

emellertid att vi har fått svar på våra frågeställningar. Vår upplevelse av informanternas 

svar när det gällde frågan om möjligheter och svårigheter var att de hade svårt att finna 

svårigheter i användandet av språkstödet. Intervjuerna har gett oss en bild av hur och 

varför pedagoger arbetar med tecken som språkstöd och vilka utmaningar de ställs för i 

användandet och vad de vinner på det. Vi ser våra informanter som positiva och 

tillmötesgående till att delge oss sin kunskap och sina tankar om tecken som språkstöd. 
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6.2 Framåtblickar 

 

Våra tankar om fortsatt forskning inom TAKK är att undersöka vidare om hur utbrett 

användandet är i skolan. Våra erfarenheter säger oss att det inte är lika vanligt att tecken 

används i skolan som i förskolan. Även finns en nyfikenhet hos oss om det kan påvisas 

att användandet av språkstöd på förskolan har gynnat språkutvecklingen hos de barn 

som kommit upp i skolåldern. 

 

Föräldrars syn på teckenkommunikation är också något som vi skulle vilja veta mer om. 

Vår upplevelse är att flera föräldrar ser positivt på användandet av teckenstöd till alla 

barn. Något som vi anser handlar om hur pedagogerna presenterar språkverktyget för 

föräldrarna. En annan tanke som uppkommit är vilka svar vi fått på våra intervjufrågor 

om vi vänt oss till pedagoger som inte arbetar med tecken som språkstöd. 

 

6.3 Avslutande reflektioner 

 

Vi funderar på om TAKK sägs vara en bra metod, varför lärs den inte ut på 

lärarutbildningarna och varför jobbas det inte aktivt med teckenstöd på alla förskolor? 

Vi upplever att det hänger ihop med det vi tidigare nämnt om avsaknaden av forskning i 

ämnet och att inte förskolechefer och pedagoger har tillräckligt med kunskap om 

metoden . Vi föreställer oss att det är sällsynt att det satsas på kompetensutveckling 

inom tecken på förskolorna. Vi upplever att när förslag kommer från förskolechefer 

eller kommunens ledning att det ska fokuseras extra på exempelvis: matematik eller 

naturvetenskap i förskolan avsätts det oftast pengar till kompetensutveckling och inköp 

av material. Den ekonomiska satsningen menar vi skapar ett större genomslag i 

praktiken. 

 

Det har framgått i undersökningen att de pedagoger som tecknat en längre tid verkar 

mer bekväma i användandet. Vår tolkning är att tid och kontinuitet är avgörande och 

även stödet från förskolechefer. När något nytt införs på förskolan måste tid avsättas till 

det. 

 

En fråga som väckts hos oss under arbetets gång är om det är svårare för barn med 

diagnos att lära sig tecken, detta har vi inte lyckats få svar på. Anledningen till att vi inte 
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fick svar på frågan under våra intervjuer var att vi inte ställde några frågor som specifikt 

gällde barn med diagnos. Under intervju tillfällena fanns inte tankar hos oss om 

möjligheter för barn med diagnos. Vår uppfattning är att det finns komplicerade 

diagnoser som gör att barnet inte har möjlighet till att teckna eller förstå tecken och att 

de då exempelvis kommunicerar med bilder istället. 

 

Vi har konstaterat att det mesta är positivt med att teckna, det har inte kommit fram 

mycket som visar på att det är negativt. Vår föreställning från början var att 

användandet av tecken är ett positivt verktyg för alla barns språkutveckling, vilket vi 

fått bekräftat i vår undersökning. Vi har inte kommit fram till att det på något vis skulle 

kunna vara skadligt för barns språkutveckling att använda teckenstöd, snarare tvärt om. 

 

Det som har överraskat oss under processen är att det finns väldigt lite litteratur och 

forskning om TAKK som metod. Vi ser med stor nyfikenhet fram emot att ta del av ny 

forskning i ämnet framöver. Vi hoppas att teckenstödet ska göra genomslag som 

språkmetod för alla barn på alla förskolor i landet. 

 

Vår tanke är att förskolan ska vara lika för alla och ge alla lika rättigheter. Där 

pedagogerna utför sitt uppdrag med stöd av läroplanen. Barnen ska erbjudas olika 

uttrycksformer att förmedla sig med är ett mål i läroplanen som med fördel kan 

förtydligas vid nästa omskrivning av läroplanen anser vi. Det kunde läggas till att 

tecken också är ett uttrycksmedel som barnen kan använda för ”att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter […]” med (Lpfö 98 rev.2010:10).   
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Förskollärares tankar kring användandet av TAKK 
(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) 

 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarutbildningen för förskola och 

förskoleklass på Linnéuniversitetet i Växjö och vi ska skriva ett självständigt arbete. 

Med anledning av vårt självständiga arbete skulle vi vara tacksamma om möjligheter 

finns att få komma till förskolan och genomföra en intervju. 

 

Vi planerar att göra en intervjustudie med pedagoger som är verksamma på olika 

förskolor. Varje intervju beräknas att ta ca 30 minuter och kommer att spelas in. 

Intervjuerna genomförs vid besök på förskolorna eller utefter annan överenskommelse. 

Vi som genomför intervjuerna är Jessica Karlsson eller Jenny Petersson. 

 

Syftet med uppsatsen är att få fördjupad kunskap om förskollärares erfarenheter av att 

arbeta med TAKK i barngrupp. 

Områden som intervjun kommer att ta upp är: 

 

 Vilket syfte har förskollärarna med att använda TAKK i barngruppen? 

 I vilka situationer anser förskollärarna att de använder TAKK? 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever förskollärarna i användandet av 

TAKK? 

 

Vid intervjuerna tar vi naturligtvis hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Vilket innebär att deltagandet är frivilligt. Deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och det material som vi samlar in endast kommer att användas i vårt 

uppsatsarbete. Alla personer och platser kommer att fingeras. 

 

Resultatet av studien redovisas i det självständiga arbetet under hösten 2014. De 

förskollärare som deltagit i intervjun kommer att erbjudas att få uppsatsen skickad till 

sig. 

 



  
 

II 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Maria 

Nilson för mer information. 

Vi är väldigt tacksamma om vi får höra av oss till dig inom några dagar för att boka en 

eventuell tid för intervju. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessica och Jenny 

 

Jessica Karlsson, telefon; 012-345 6789, mail; namn@mail.com 

Jenny Petersson, telefon; 012-345 67 89, mail; namn@mail.com 

Maria Nilson, Lektor. Linnéuniversitetet, institutionen för film och litteratur, mail; 

namn@mail.com 

mailto:namn@mail.com
mailto:namn@mail.com
mailto:namn@mail.com


  
 

III 
 

Bilaga B Frågeguide 

 

Bakgrund: 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur många år har du arbetat på förskola? 

3. Hur kom du i kontakt med TAKK? 

4. Hur länge har du arbetat med TAKK? 

 

 

Nuläge: 

 

1. Varför använder du TAKK?                                                                                     

Kan du berätta konkreta exempel för mig? 

2. Upplever du att TAKK är ett stöd i barns kommunikation, beskriv hur?                 

Kan du ge några konkreta exempel? 

3. I vilka situationer använder du TAKK?                                                                   

Kan du berätta om någon tydlig situation när, var, hur länge? 

4. Vilka möjligheter och svårigheter upplever du i användandet av TAKK? 



  
 

IV 
 

Bilaga C Inprintbilder 

 

 

 

 

I en pärm fästs tecknade bilder med kardborreband, så kallade Inprintbilder. Under 

bilden står det vad den föreställer och det är exempelvis: sådant som barnet är 

intresserat av eller som hör till barnets vardag. På framsidan av pärmen fästs de bilder 

på det som barnet vill säga. I exemplet ovanför ser vi en pärm med bilder där första 

bilden betyder jag, den andra betyder vill och den tredje symboliserar docka. Då kan 

pedagogen uppmuntra barnet med att säga ”Vad roligt, vill du ha dockan!” Pärmen med 

bilderna blir ett alternativ för barnet att kommunicera med, där barnet tar egna initiativ 

och har inflytande över vad det vill göra precis som alla andra barn. Pedagogen tecknar 

samtidigt till bilderna för att förstärka ytterligare. 


