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Abstract 

My purpose with this study is to gain insight into preschool teachers' views on the child's right 

to express themselves and to be heard. There are various many different tools to help children 

in their communication. I have chosen to focus my work on how they are using TAKK to be 

able to express themselves freely, which is a right that children actually have. It is the 

preschool teachers' responsibility to ensure that children have their rights, so I have chosen to 

conduct qualitative interviews with preschool teachers and a special education teacher to get 

an insight into how they see children's rights and democracy when it comes to 

communication. I also wanted to get their views on how TAKK can be used as an auxiliary 

tool in the everyday activity for the children to gain influence and to feel that they can express 

themselves in any situation. 

The results I came up with was that the educators look on children's rights and democracy in 

the communication is that the children always should be able to express themselves and to 

make their voices heard. They should also always be respected in their opinions. 

 

Keywords: Children’s rights, children’s democracy, TAKK in preschool    
  



 
 

Sammanfattning 

Mitt syfte med detta examensarbete är att få en inblick i pedagogers syn på barns rätt att få 

uttrycka sig och att bli hörda. Det finns flera olika hjälpmedelsverktyg för barn att använda 

vid kommunikation. Jag har valt att inrikta mitt arbete på hur de med hjälp av TAKK som 

metod kan få uttrycka sig fritt vilket är en rättighet som barn faktiskt har. Det är pedagogers 

ansvar att se till att barnen får sina rättigheter tillgodosedda, därför har jag valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med pedagoger och en specialpedagog för att få en inblick i hur de ser 

på barns demokrati och rättigheter när det kommer till kommunikation. Jag ville även få deras 

syn på hur TAKK kan användas som ett hjälpverktyg i verksamhetens vardag för att barnen 

ska få inflytande och känna att de kan uttrycka sig i alla lägen. 

De resultat jag fick fram var att pedagogerna ser på barns demokrati och rättigheter i 

kommunikation som att barnen alltid ska kunna uttrycka sig och få göra sin röst hörd. De ska 

även alltid bli respekterade för sina åsikter.  

Nyckelord: barns demokrati, barns rättigheter, TAKK i förskolan 
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Inledning 
 

”Tillgången till ett språk är en förutsättning för en levande demokrati där medborgarna 

deltar i det offentliga samtalet och i skilda sammanhang gör sina röster hörda”(SOU, 

2008:26). 

 

Under mina år som vikarie inom förskolan och två och ett halvt år in i min förskollärare 

utbildning har mitt intresse för hur de barn som inte har det verbala språket ges inflytande 

och får sina rättigheter tillgodosedda i verksamheten. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det 

att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att kunna leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket, 2010, s.10). Det står även att 

”förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2010, s.8). Det jag undrar är hur dessa mål 

tillgodoses hos de barn som inte har det verbala språket. Hur hjälps de för att få sin röst 

hörd.    

 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn 

till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med 

barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen på förskolan blir ett positivt 

stöd för barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Tisell, 

2009, s.). På specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida (2012) kan du läsa att tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är tecken som ska vara 

stödjande till talet. Det är alltså ett komplement till det verbala språket och det ska ges 

anpassat efter individens nivå (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Det som jag 

har märkt när jag varit ute i verksamheten är att med hjälp av TAKK gör sig de barn som 

inte har ett utvecklat verbalt språk förstådda och tar även fortare till sig det verbala 

språket. Jag vill därför ta reda på ifall TAKK kan ses som en hjälpande hand för de barn 
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som ännu inte har det verbala språket så de får lika mycket inflytande och blir lyssnade till 

på samma sätt som de barnen med ett utvecklat talat språk.    

 

I skolans läroplan Lpo 94 står det att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva skall varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Tisell, 2009, s.63). Här tycker jag att det tydligt står att barn måste ha ett talat språk för att 

kunna kommunicera och därmed utveckla sin identitet. Hur ska de barnen som inte har ett 

talat språk klara sig om de inte får de rätta verktygen till att utveckla det? Hur ska de 

kunna bli demokratiska medborgare med rättigheten att göra sin röst hörd om de inte får de 

rätta verktygen till att utveckla de talade språket?     

  

Syfte 
 

Syftet jag har med mitt examensarbete är att undersöka vad pedagoger ser som barns 

demokrati och rättigheter inom kommunikation. Vidare vill jag undersöka ifall tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) kan ses som ett hjälpverktyg till de 

barn som inte har det verbala språket så de också kan uttrycka sig fritt och få inflytande i 

verksamheten.    

 

Frågeställningar 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med min undersökning har följande 

frågeställningar valts: 

 

! Vilka erfarenheter har pedagogerna av TAKK för att alla barn ska kunna uttrycka 

sig och få sin röst hörd?  

! Vad anser pedagogerna är barns demokrati och rättigheter inom kommunikation? 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som är relevant för det valda ämnet. 
Jag kommer hädanefter i arbetet att använda mig av förkortningen på tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation som är TAKK.      
 

Demokrati i förskolan 
 

Katarina Ribaeus (2014) menar att demokrati i förskolan handlar om att man som pedagog 

ska introducera och förbereda barnen för vår värld, man ska även ge barn inflytande i deras 

vardag. Förskolans verksamhet är någonting som barnen är med och skapar/utformar 

tillsammans med de andra barnen och de vuxna som befinner sig på förskolan. Det är viktigt 

att barn ses som agenter i sina liv och får vara med att påverka inte bara sin utan även 

samhällets utveckling (Ribaeus, 2014).  

 

Ribaeus (2014) menar vidare att demokratisk delaktighet är något väldigt viktigt, det handlar 

om att man tillsammans med andra ska få vara med och bestämma både i små som stora 

sammanhang. En rättighet som barn har är att få bli hörda och att de får vara med och 

bestämma om beslut som rör dem. De vuxna runt omkring barnet måste respektera detta och 

ta barnet på allvar. Det är även viktigt för barns inlärning att de har möjlighet att vara med 

och påverka. Detta för att deras rätt att få uttrycka sina åsikter är ett måste för att barnen ska 

kunna använda sig av demokratiska principer i framtiden (Ribaeus, 2014). 

 

Inflytande  
 

Elisabeth Arnér (2009) använder sig av ordet inflytande i förskolan och menar att det handlar 

om barnens möjlighet till att påverka sin tillvaro i förskolans verksamhet. Hon menar också 

att pedagogerna har ett ansvar här och det är att planera verksamheten utifrån barnens 

erfarenheter, idéer och initiativ. Detta styrker hon i Lpfö98 (Skolverket, 2010) där det står 

tydligt att en viktig del för lärarna är att ha med sig barnens inflytande i vardagen när de 

planerar för verksamheten. Att ge barnen inflytande i verksamheten kan alltså ses som att 

barnen får sin röst hörd (Arnér, 2009).  
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Delaktighet och inflytande 
 

Inom förskolan handlar delaktighet och inflytande om att varje barn har lika stor rätt till att 

bli hörda som alla andra deltagare inom förskoleverksamheten. Barnen i förskolan ska 

erbjudas en vardagstillvaro som oavsett barns olika behov och förutsättningar ska ha samma 

rättigheter inom ramen för att inspirera, stödja och följa upp lärande och växande (Hägglund, 

Quennerstedt & Thelander, 2013). 

 

En annan som förklarar om barns delaktighet i förskolan är Anette Emilson (2008) och hon 

menar att det ska ses som en mänsklig demokratisk rättighet att få vara delaktig, inkluderad 

och tillhöra. Hon menar vidare att man ska vara accepterad och ha de rätta resurserna för att 

kunna delta och vara delaktig. Det är särskilt viktigt att pedagogen ser barnet som en 

kommunikativ partner och är lyhörd till barnet (Emilson, 2008).   

 

Två utav de viktigaste delarna i förskolans barnrättsuppdrag är enligt Hägglund, Quennerstedt 

och Thelander (2013) att möta och respektera barn och ungas rättigheter i verksamheten. För 

att göra detta menar författarna att man måste ha kunskap om barn och ungas rättigheter och 

man måste behandla den kunskapen med respekt gentemot barnen (Hägglund, Quennerstedt 

& Thelander, 2013). 

   

Barnkonventionen & Läroplanen – Barns rättigheter i 
förskolan  

 

I FNs barnkonvention så står det klart och tydligt att barn ska ha rätt till att kunna uttrycka sin 

åsikt och få sin röst hörd.  

I artikel 12 står det att  

I. ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska 

tillmätas i förhållande till barnets ålder och mognad.  

II. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ på ett sätt som är förenligt med den 
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nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet”. 

I artikel 13 står det att 

I. ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 

territoriella gränser 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.  

II. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som 

är föreskrivna i lag och som är nödvändiga (a) för att respektera andra personers 

rättigheter eller anseende; eller (b) för att skydda den nationella säkerheten, den 

allmänna ordningen (order public) eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten”( 

UNICEF Sverige, 2009). 

 

I Läroplanen för förskolan står det att: 

 

Arbetslaget ska 

- ”visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i 

förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att 

visa solidaritet” (Skolverket, 2010, S.9). 

Förskollärare ska ansvara för att  

- ”arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- 

och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010, S.11). 

- ”Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret 

material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (Skolverket, 2010, S.11).    

 

Allas rätt till kommunikation  
 

Gunvor Håkansson skriver i ett reportage i Förskoletidningen 2/2007 att som människa när 

man inte kan säga vad man vill eller till vem man vill är alternativ kommunikation ett sätt att 

ersätta och komplettera bristande språk/tal. Hon skriver att alla människor vill tillhöra 

någonting och vara sociala men att alla tyvärr inte har tillgång till det. Hur kommer en 
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individs identitet kunna utvecklas om man inte kan kommunicera. Håkansson (2007) menar 

vidare att alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ger alla de människor som 

har svårigheter med sitt språk och sin kommunikationsutveckling en möjlighet att 

kommunicera. Håkansson (2007) menar att fördelen med användandet av tecken med barn är 

att det ligger nära deras första språk som är kroppsspråket. Det är lättare motoriskt att göra 

tecken än att tala. Tecken stannar även kvar visuellt längre än att enbart höra ett ord då man 

både får se, känna, höra och göra ordet. Tecken som stöd ger barnen en möjlighet att uttrycka 

sig långt innan deras tal är utvecklat (Håkansson, 2007).  

 

Emilson (2008) skriver i sin avhandling om kommunikativt handlande. Innebörden av det är 

att språket ger vissa förutsättningar för att uppnå en fri kommunikation mellan människor. I 

språket ligger en önskan om att bli förstådd och förhoppningar om att de man kommunicerar 

med ska acceptera våra argument och uttalanden. Detta kan ses som ett problem då alla barn 

inte har språket än och därför inte klarar av detta kommunikativa handlande (Emilson, 2008).  

 

Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation (TAKK)  

 

TAKK är en metod pedagogerna kan använda sig av för att hjälpa barn att få sin röst hörd och 

det är den som jag har valt att avgränsa mig mot i min undersökning om barns rätt att uttrycka 

sig och deras början mot att bli demokratiska medborgare.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver TAKK som ett kommunikationssätt för 

hörande personer som har en avvikande eller försenad språkutveckling. Det bygger på tecken 

som är tagna ifrån teckenspråket och det används tillsammans med talet som ett stöd vid 

språkutveckling. Det är anpassat efter den nivå som individen är på. Det står vidare på 

specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida att TAKK är någonting som underlättar 

språkförståelse och lärande. TAKK är en metod inom alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 
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Historia - TAKK 
 

Boel Heister Trygg förklarar i sin bok TAKK – tecken som AKK (2010) att tecken som stöd 

har sedan tidigt 80-tal provats under olika namn i Sverige för andra målgrupper än döva som 

det först var tänkt till. Det är genom dessa prövningar som metoden TAKK har vuxit fram. 

Tecknen är lånade ifrån det svenska teckenspråket men de skiljer sig i övrigt åt på det mesta. 

Heister Trygg (2010) menar att TAKK är mycket mer än bara tecken. TAKK är inte ett språk 

utan en metod för att underlätta kommunikation och det används alltid tillsammans med talat 

språk. TAKK ingår i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och är någonting 

som kan övergå till talspråk eller andra AKK former. TAKK är alltid individuellt anpassat för 

att stödja en persons kommunikation, språk och ge personen möjlighet till att kunna utvecklas 

inom dessa områden. Det handlar om att både kunna uttrycka sig och förstå (Heister Trygg, 

2010).  

 

Heister Trygg (2010) skriver att det har kritiserats att använda tecken som stöd med barn då 

barnet inte har något utvecklat tal och inte kan förväntas få en god kommunikation med 

omgivningen på detta sätt. Ernklev (2012) förklarar i internetartikeln Barn och tecken – vad 

och varför? att man inte ska oroa sig för att TAKK på något sätt skulle hämna barnens 

talutveckling (Ernklev, 2012). 

 

TAKK har inom förskola och skola använts i årtionden för barn med funktionsnedsättning 

vilket har gjort pedagogerna intresserade av att använda TAKK för de barn som inte tillhör 

målgruppen funktionsnedsättning. Detta för att de har sett positiva resultat i sitt användande. 

Forskning bland pedagoger har visat att man är positiv till användandet av TAKK bland andra 

grupper än de med funktionsnedsättning, till exempel med barn som har ett annat modersmål. 

De efterlyser mer kunskap och forskning om ämnet (Heister Trygg, 2010).    

 

 

TAKK och omgivningen 
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Gunvor Håkansson (2007) beskriver vikten av att vi som är runt om barnen inte ger upp och 

slutar använda oss av tecken bara för att barnet kanske inte tar till sig det direkt. Hon menar 

att de hör och lyssnar in under en lång tid innan de själva lär sig använda det och om vi då 

skulle sluta sänder det fel signaler. Heister Trygg (citerad i Håkansson, 2007) menar att det 

aldrig är för sent eller för tidigt att börja med TAKK bara det finns en långsiktig plan med 

det. Det är även väldigt viktigt att alla runt omkring barnet har möjlighet till kontinuerlig 

handledning och utbildning inom ämnet för att alla ska kunna möta varandra. Heister Trygg 

(citerad i Håkansson, 2007) menar vidare att tecken som stöd kan minska barnets frustration 

då det ger barnen en möjlighet att både förstå och uttrycka sig lättare. Samhället blir också 

drabbat om de inte lyckas förebygga och ge en person åtgärder i dennes sociala och 

kommunikativa förmåga då det leder till att denna person inte kan delta på lika villkor som 

andra (Håkansson, 2007).   

 

Håkan Ernklev (2012) beskriver att omgivningen måste förstå sig på tecken för att barnen 

som använder det ska bli förstådda. Det är viktigt för deras utveckling att tecken används som 

ett umgängessätt för ökad vilja och möjlighet till kommunikation. Om barn får möjlighet att 

kommunicera med tecken och gör sig förstådda så får det känslan av delaktighet i 

omgivningen (Ernklev, 2012).  

 

För att det ska bli utvecklande för barnen menar Ernklev (2012) att personalen måste kunna 

minst fyra till femhundra tecken då deras ansvar inte bara är att använda det i den vardagliga 

verksamheten utan deras ansvar är även att se till att de tecknande barnen får en 

språkutveckling. Personalen behöver även utöver att kunna tecken förstå vad det är barnen 

tecknar då alla barn har olika förutsättningar för att producera tecken. Det är även viktigt att 

barnen känner trygghet i att personalen förstår vad de vill säga annars blir det aldrig någon 

kommunikation. Ett tecknande barn kan beroende på sin utveckling uttrycka sig på samma 

villkor som ett talande barn men då gäller det att personerna runt om barnet förstår tecken 

annars kan det inte bli någon kommunikation (Ernklev, 2012).  

 

Det är viktigt att inte mäta barnets kunskap i hur många tecken denne kan utan i hur många 

situationer hen kan använda sig av tecken, till exempel på lekplatsen, hemma eller på 

fotbollsträningen. På detta vis värderas också omgivningens förmåga till att kommunicera 
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med tecken och det ger en mer rättvis bild av barnets kommunikationsförmåga. 

Kommunikationen sker i samverkan och så bör också kommunikationsförmågan räknas 

(Ernklev, 2012). 

 

Användandet av TAKK  
 

TAKK tillämpas på så vis att omgivningen tydligt artikulerar orden med munnen samtidigt 

som de använder sig av tecken för vissa ord, du tecknar alltså inte varje ord i en mening 

(Heister Trygg, 2010). Heister Trygg (2010) beskriver att det är en kommuns ansvar att 

utbilda personal och se till att det finns kompetenta personer som kan och förstår användandet 

av tecken som stöd i förskolan. Om kommunens kompetens brister inom ämnet kan de alltid 

ta hjälp av specialpedagogiska skolmyndigheten (Heister Trygg, 2010).       

 

Fördelar med TAKK  
 

Heister Trygg (2010) beskriver i sin bok det samma som Ernklev (2012) om varför det är bra 

med användandet av TAKK och hur det fungerar i praktiken. Några saker är att: tecken ökar 

kommunikationen, tecken ökar intresset för talat språk, tecken kan vara mer konkreta, tecken 

tydliggör det talade språket, tecken ger ögonkontakt, tecken har man alltid med sig, tecken 

dämpar den vuxnes talflöde och tecken fungerar som en brygga mellan tal och det medfödda 

uttryckssättet som är kroppsspråk.  
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Teoretiska perspektiv 
Här under kommer jag att förklara den teori och det begrepp som jag har valt att titta på när 

jag genomfört denna undersökning.  

 

Det sociokulturella perspektivet 
   

Det teoretiska perspektiv som jag kommer utgå ifrån när jag gör min undersökning är det 

sociokulturella perspektivet som Lev Vygotskij är en förespråkare av. Ett begrepp Vygotskij 

använde sig av i sin teori är begreppet den närmaste utvecklingszonen. Det sociokulturella 

perspektivet handlar om att allt lärande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang (Arnér, 

2009).  

 

Den närmaste utvecklingszonen 
 
Den närmaste utvecklingszonen är en modell inom det sociokulturella perspektivet och det 

handlar om att man lär och utvecklas i samspel med andra runt omkring. Lärandet sker hela 

tiden och genom socialt samspel och Vygotskij menar att språket har en viktig del i hur vi 

utforskar och tolkar världen. Vygotskij menar vidare att samspelet mellan en vuxen och ett 

barn där den vuxne respekterar barnet som en aktiv deltagare är viktigt för barnets 

utvecklingsprocess. Kommunikation och samarbete mellan barn och vuxna har stor vikt i 

barnets lärandeprocess. En viktig del för att det ska bli ett utvecklande för barnet är att den 

som är lär ut har mer kunskap än vad barnet har (Arnér, 2009). 

 

Artefakter 
Enligt Vygotskij så använder sig människan, till skillnad från annat levande, av fysiska och 

språkliga verktyg, så kallade artefakter. En artefakt kan till exempel vara TAKK som har 

skapats av oss människor för att alla oavsett förutsättningar ska kunna kommunicera och göra 

sig förstådda. TAKK i sig är inte en artefakt utan det är först när vi människor fysiskt 
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använder det som det blir ett verktyg åt oss enligt det sociokulturella perspektivet 

(Kroksmark, 2011).      

Metodologisk ansats och val av metod  
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för mitt val av metod, hur jag har gått till väga för 

att göra mitt urval och de etiska ställningstaganden jag gjort i min undersökning.  

 

Val av metod 
 

Jag har valt att göra en semi-strukturerad intervju som innebär att man ställer allmänt 

formulerade frågor och håller det öppet för följdfrågor. Det är en kvalitativ metod där syftet 

är att samla in data utifrån så öppna frågor som möjligt för ett utförligt svar. Det blir mer ett 

berättande än korta jag och nej svar (Bryman, 2002). Semi-strukturerade intervjuer använder 

du dig alltså av för att få så fylliga och utförliga svar som möjligt. Det ger intervjupersonen 

en stor frihet till att utforma svaren på sitt sätt (Bryman, 2002).  

 

Utformningen av frågor till en semi-strukturerad intervju ska göras så att du bäst får svar på 

din frågeställning. Detta kan du göra genom att skapa teman, du ska tänka på att språket är 

väl förståeligt för intervjupersonen, frågorna ska inte vara ledande och du kan följa en 

struktur men vara väl förbered på att kunna ändra denna (Bryman, 2002).   

 

Anledningen till att jag valde att använda mig av semi-strukturerade intervjuer var för att jag 

ville komma åt pedagogernas tankar om mitt valda ämne. Jag ville få utförliga svar som jag 

sedan skulle kunna hitta mönster i.  

 

Bryman (2002) förklarar även att miljön man befinner sig i när man genomför en intervju är 

av stor betydelse. Han menar att det kan vara bra att bekanta sig med miljön där 

intervjupersonen känner sig trygg för att man ska kunna få en bättre förståelse över vad 

intervjupersonen berättar. Bryman (2002) menar vidare att då semi-strukturerade intervjuer 

ger väldigt detaljerade svar är det bra att kunna spela in intervjun så man inte missar något 
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viktigt som sägs vilket lätt kan hända om du antecknar och inte hela tiden har all fokus på 

intervjupersonen (Bryman, 2002).    

 

Val av deltagare till intervju/urval 
 

Jag har valt att intervjua två förskollärare och en specialpedagog. Anledningen till att jag 

valde att ha med en specialpedagog i undersökningen var för att just den specialpedagog som 

jag intervjuat är väldigt erkänd inom TAKK och har gjort många reportage och forskning om 

ämnet. När jag då fick chansen att intervjua henne kände jag att det skulle vara en väldig 

tillgång till min undersökning. Anledningen till att jag valde just de förskollärarna jag valt var 

för att jag visste att de båda arbetar eller har arbetat mycket med TAKK i sina barngrupper, 

och jag ville få deras erfarenheter om huruvida TAKK är en bra metod för att hjälpa barn att 

kunna uttrycka sig och göra sin röst hörd. Med tanke på tidsaspekten så kände jag att tre 

intervjuer var tillräckligt då jag visste att det skulle ta lång tid att hinna transkribera, 

analysera och se mönster med intervjuerna. Jag kände även att jag med dessa tre intervjuer 

skulle kunna få ihop ett trovärdigt resultat då alla tre är så pass insatta i metoden TAKK.  

 

Genomförande/Bearbetning av material 
 

Jag tog kontakt med mina intervjupersoner via telefon och bestämde när jag skulle komma 

och genomföra intervjuerna. Förskollärarna träffade jag på deras arbetsplatser vid en tidpunkt 

som passade dem så att de kunde gå ifrån verksamheten i en halvtimme utan att det skulle 

störa verksamheten. Vi satte oss i ett lugnt rum där vi kunde tala ostört. Specialpedagogen 

åker runt på olika förskolor så vi bestämde oss för att träffas hemma hos henne en 

eftermiddag när hon slutat arbetet för att kunna få en lugn plats att tala ostört på. Vid 

intervjutillfället hade jag med samtyckesbrev (se bilaga 1) som de fick skriva under och 

intervjufrågorna (se bilaga 2) utskrivna för att de skulle kunna titta på dem ifall de tappade 

bort sig eller svävade iväg allt för mycket. Jag förklarade för dem att jag kommer att spela in 

intervjun för mitt eget bruk så jag lättare kan sammanställa mitt resultat senare. Jag 

förklarade även att de kommer vara helt anonyma och att de ända fram tills arbetet publiceras 
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kan dra sig ur undersökningen. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter vilket stämde bra 

överens med min beräkning på ca 30 minuter.    

 

Efter att jag gjort mina intervjuer satte jag mig ner för att transkribera dem, jag skrev ner 

ordagrant vad mina intervjupersoner hade sagt. Sedan sammanfattade jag transkriberingarna 

för att från sammanfattningarna kunna läsa ut vad som gav svar på min frågeställning och vad 

som var relevant att ha med i mitt resultat. Jag letade även efter mönster i mina intervjusvar 

för att kunna lägga upp mitt resultat utifrån dem. Jag kom fram till åtta rubriker som jag 

kommer använda i min resultat och analysdel.  

 

Giltighet - validitet/Trovärdighet – reliabilitet  
 

Carin Roos (2015) beskriver, för att en undersökning ska ha hög validitet måste du tänka på 

att det du gör ska besvara syftet du har med din undersökning. Dina intervjufrågor har en 

viktig del i att du får ditt syfte besvarat, du måste alltså tänka på hur du utformar dina 

intervjufrågor så de ger svar på ditt syfte och inte på någonting annat (Roos, 2015). Jag valde 

att göra mina intervjufrågor på så sätt att de ska ge utförliga svar som berör mitt syfte och 

som sedan ska kunna sammanställas för att vidare besvara min frågeställning. Jag är 

medveten om att det resultat jag fått fram endast gäller mina tre intervjupersoner och jag kan 

därför inte dra några generella slutsatser.   

 

Reliabiliteten menar Roos (2015) handlar om hur noggrant och till vilken mängd du har 

samlat in din data så du kan dra tillräckliga slutsatser om den. Roos (2015) menar att det är 

viktigt att du på ett noggrant sätt presenterar den data du har fått och att du tänker på att få 

med det som är relevant. Du måste tänka på att det som är självklart för dig kanske inte är det 

för andra så dessa saker inte hamnar i skymundan (Roos, 2015). Jag har för att få så hög 

reliabilitet som möjligt med mitt arbete varit noga med att läsa tidigare forskning och utifrån 

den känt att tre intervjupersoner skulle vara tillräckligt för att få svar på mitt syfte. Jag har 

sedan noggrant ett flertal gånger gått igenom mina intervjusvar för att kunna hitta det som är 

av mest relevans.     
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Etik 
  

När man gör en undersökning är det enligt Vetenskapsrådet (2011) viktigt att man följer de 

fyra huvudkrav som finns. Dessa huvudkrav är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man som 

undersökare måste informera de som ska delta i undersökningen om vad undersökningen 

kommer handla om och vad deras roll i undersökningen är. Du måste även upplysa dem som 

ska delta om deras rätt att när som helst, fram till publicering,  dra sig ur undersökningen och 

att deras deltagande är helt och hållet frivillig. Denna information förklarade jag för mina 

intervjupersoner vid första telefonkontakten, och igen vid intervjutillfället innan de skrev 

under samtyckesbrevet. Samtyckeskravet innebär att jag som undersökare måste ha 

deltagarens samtycke för att få använda mig av hens uppgifter i min undersökning. Jag hade 

med ett samtyckesbrev (se bilaga 1) med information som de var tvungna att skriva under 

innan jag påbörjade intervjun. Konfidentalitetskravet handlar om att det inte ska kunna gå att 

koppla ihop vem min intervjudeltagare är med det jag skrivit i mitt arbete. All information 

som kan kopplas till en enskild person eller förskola ska jag som undersökare hålla för mig 

själv och radera så fort jag är klar med min undersökning. Jag har på grund av 

konfidentalitetskravet valt att ge mina intervjupersoner fiktiva namn, och inte nämnt vilken 

kommun de arbetar i. Den inspelade intervjun och samtyckeskraven med deras underskrifter 

håller jag på en hemlig plats och det kommer att raderas så fort mitt arbete är publicerat. Det 

sista kravet är nyttjandekravet och det handlar om att jag som undersökare inte får dela med 

mig/låna ut uppgifter som kan kopplas till någon av mina intervjupersoner. De uppgifterna får 

enbart användas i min undersökning (Vetenskapsrådet, 2011).      
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Resultat och analys 
 
Jag kommer här att redogöra för resultatet från mina intervjuer och göra en analys där jag 

kopplar resultatet till den forskning jag läst, de teoretiska perspektiv som jag valt samt de 

styrdokument som förskolan ska följa. Jag har valt att göra min analys under varje rubrik i 

resultatet istället för att ha en egen analysdel i slutet. Jag valde att ha med en analysdel under 

varje rubrik för att jag tycker att det på så vis blir tydligt och lätt att se vilka kopplingar jag 

har gjort. De tre som jag har intervjuat är Gunsan 55 år, specialpedagog och hon har arbetat 

med TAKK i tjugo år. Maja 33 år, förskolelärare och hon har arbetat med TAKK sedan efter 

gymnasiet, Rita 55 år, förskolelärare och hon har arbetat med TAKK i tio år. Jag kommer att 

skriva citat som intervjupersonerna har sagt, vad som är citat visar jag genom att ha ”vad 

pedagogen har sagt” då jag tycker det på detta sätt blir tydligt när det är ett citat eller när det 

är jag som sammanfattar det som de sagt.      

 

Barns rättigheter inom kommunikation 
 

Alla tre som jag har intervjuat understryker både läroplanens och barnkonventionens innehåll 

där det enligt dem tydligt står om barns rättigheter i allmänhet och specifikt vad som gäller 

inom kommunikation.  

 

Gunsan anser att barns rätt till kommunikation och att få bli hörda är en mänsklig rättighet 

och vi har många olika skrifter som styrker det. Utöver Lpfö 98 (Skolverket, 2010) och FNs 

barnkonvention (UNICEF, 2009) så finns det likabehandlingsplaner och planer mot kränkande 

behandling. Hon menar att alla har rätt att uttrycka sig på det sätt som individen förmår, det 

kan vara verbalt, med hjälp av tecken och bilder eller annat sätt.   
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Maja är även hon inne på just allas rätt att kunna kommunicera och få uttrycka sig, vikten av 

att alla barn får ett kommunikationsmedel för att kunna uttrycka sig oavsett vilken nivå eller 

vilka behov barnet har. Hon menar att det är pedagogers ansvar att se till att barnen får dessa 

kommunikationsmedel så de kan göra sig förstådda och bli delaktiga i förskolan. Rita 

beskriver barns rättigheter inom kommunikation som att alla barn har rätt att uttrycka sina 

åsikter och att det är pedagogerna/de vuxnas skyldighet att se till så de får möjlighet till det.  

 

Sättet intervjupersonerna använder sig av dessa rättigheter skiljer sig lite även om alla trycker 

på att de arbetar med de här tankarna i bakhuvudet under dagarna i förskolan. Rita beskriver 

att hon arbetar väldigt mycket med språkfrämjande arbete i den vardagliga verksamheten och 

har mycket språkfrämjande material tillgängligt för alla hela tiden. Hon belyser att man måste 

ta tillvara på det barnen säger och bekräfta det de kommer med. Detta spår är Maja också inne 

på.  Man alltid måste tänka att alla barn har rätt till att kommunicera, sedan spelar det inte så 

stor roll på vilket sätt de kommunicerar, men att man som pedagog ser till att alla barn får 

göra sin röst hörd för att på så sätt få sina rättigheter tillgodosedda.  

 

Gunsan som är specialpedagog arbetar mot en annan målgrupp än förskollärarna och hon 

beskriver att hon trycker stenhårt på dessa rättigheter om barns kommunikation mot både 

politiker och förskolechefer. För att ge alla barn rätt att kunna uttrycka sin åsikt och 

kommunicera med andra gäller det att man måste kunna erbjuda dem AKK.  

 

Analys: Jag ser att den tidigare forskning som jag nämnt i kunskapsöversikten stämmer väl 

överens med den syn på barns rättigheter inom kommunikation som de pedagoger jag 

intervjuat har. Jag har skrivit om ett reportage av Håkansson (2007) där hon beskriver att alla 

ska ha rätt att få uttrycka sig när helst man vill. Detta är något som alla tre intervjupersoner är 

inne på och anser är just en rättighet för barnen när det kommer till kommunikation. Jag har 

även nämnt artikel 12 och 13 i FNs barnkonvention där det tydligt står att varje barn ska ha 

rätten att få bli hörd och få uttrycka sig, samt att alla barn ska ha rätt till yttrandefrihet, att 

kunna ta emot och sprida information och sina tankar i den form som passar barnet. Detta med 

att barnen ska kunna få uttrycka sig i den form barnet behärskar är något intervjupersonerna 

nämner. Vygotskijs sociokulturella perspektiv beskriver även den den stora vikten av att barn 

är sociala varelser och att de måste kunna få uttrycka sig och samspela med omvärlden för att 



 

18 
 

kunna utvecklas (Arnér, 2009). Rita beskriver att hon arbetar med språkfrämjande material i 

verksamheten och detta språkfrämjande material är alltså en/flera artefakter som kan gynna 

barnen i deras kommunikation och kommunikationsutveckling.         

Barns demokrati 
 

”Demokrati som rör barn handlar om att alla barn har rätt att få sin åsikt hörd och bekräftad. 

De ska inte alltid få som de vill men vi ska alltid lyssna på dem och de ska få bli tagna på 

allvar” (Rita, förskollärare).  

 

Rita menar att man måste träna barnen till att bli demokratiska, det är inte någonting som 

barnen kan och förstår sig på utan pedagogerna måste lära dem detta. Därför arbetar de på 

Ritas förskola mycket med innebörden av demokratiskt ansvar, de brukar ha omröstningar och 

visa på vad ett majoritetsbeslut innebär, de använder då även ordet majoritetsbeslut. Rita 

menar även att det är väldigt viktigt att barnen lär sig att allting inte alltid är rättvist. Alla har 

olika förutsättningar och det är därför noga att barnen förstår att det kan se väldigt olika ut för 

att alla barn ska få sin rätt till utveckling.  

 

”Alla ska få bli hörda och det ska vara ett medbestämmande” (Maja, förskollärare). 

 

Demokrati som rör barn beskriver Maja innebär att barn ska få uttrycka sig, ha inflytande och 

få vara med att bestämma över sin vardag. Att alla barnen blir hörda och lyssnade till och inte 

bara de barn som hörs mest och syns mest. För att detta ska fungera förklarar Maja att några 

barn kan behöva mer stöttning i vissa bitar för att kunna göra sin röst hörd och vara med att 

bestämma och då är det pedagogernas ansvar att ge dem de rätta verktygen för det.  

 

”Det är klurigt med barns demokrati men för mig har det med att vi ska lyssna på dem. De ska 

få säga vad de vill och till vem de vill, när de vill och vi måste respektera deras åsikt” 

(Gunsan, specialpedagog).  

 

Enligt Gunsan är det viktigt att vi lyssnar på barnen och vad de har att säga, man måste även 

respektera det de säger och det kanske inte alltid är med talet de uttrycker sig så därför är det 
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viktigt att man är observant på andra uttryckssätt också. Gunsan beskriver barn som väldigt 

kloka, mycket klokare än vad vuxna är då de tänker mer rakt. Man får dock inte glömma bort 

att även om vi alltid måste respektera och lyssna till barnens åsikter finns det saker som är 

farliga och där måste vuxna sätta gränser för dem. Det gäller bara att vi har visat och förklarat 

för barnen varför vi sätter den gränsen menar Gunsan.    

 

”Barn vet utifrån deras liv och deras perspektiv vilket är lika mycket värt som en gammal som 

har läst massa böcker och gått sjutton år i skolan” (Gunsan, specialpedagog).   

 

Analys: Ribaeus (2014) beskriver att barns demokrati handlar om att de ges inflytande i sin 

vardag och att de får vara med att forma förskolans verksamhet. Detta är någonting som alla 

intervjupersoner påpekar och de arbetar med det på olika vis. Det som intervjupersonerna 

säger är att barnen måste få sin röst hörd och få vara med att fatta beslut som rör dem och 

verksamheten i vardagen. Det är även någonting som jag nämnt att Ribaeus (2014) beskrivit i 

sin avhandling. Emilson (2008) som jag har skrivit om i min kunskapsöversikt menar att 

delaktighet ska ses som en demokratisk rättighet och att det är viktigt att pedagogerna är 

lyssnande gentemot barnen. Alla intervjupersoner beskriver barns demokrati på detta sätt och 

beskriver vidare att de arbetar för att alla barn ska få sina demokratiska rättigheter 

tillgodosedda. Om barnen i förskolan inte ges inflytande och inte blir respekterade av 

pedagogerna kommer de enligt Vygotskij inte utvecklas fullt ut då barnen inte blir aktiva 

deltagare i verksamheten och det blir inte ett socialt samspel på bra villkor (Arnér, 2009).    

 

Ett av de läroplansmål som jag nämnt innan är att ”Arbetslaget ska visa respekt för individen 

och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och 

ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet” (Skolverket, 2010, S.9). 

Detta mål känns väldigt aktuellt och som ett mål de arbetar hårt med att uppnå på Ritas 

avdelning.  

 

Barns inflytande med hjälp av TAKK 
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En pojke på en yngre avdelning som ännu inte hade det talade språket sitter vid matbordet, 

”han satt och tjoa och tjimma utan att få fram vad han ville ha för något. Så kom han plötsligt 

på tecknet och började teckna mjölk varpå vi kunde bekräfta vad han ville ha. Man förstår ju 

själv frustrationen om man inte skulle kunna prata och göra sig förstådd” (Maja, 

förskollärare).  

   

Barn får absolut mer inflytande när de kan ta hjälp av tecken. Det är nästan mer värt att 

använda sig av tecken än talet med de allra yngsta anser Maja då de har lättare för den 

grovmotoriken som krävs vid tecken än för finmotoriken som krävs vid talet. Tecken hjälper 

alla barnen att få sin röst hörd. Oavsett vilka förutsättningar eller behov barnen har är det 

pedagogernas ansvar att se till att varje enskilt barn har lika mycket rätt till inflytande och 

utveckling.   

 

Rita ser också att barn känner att de får mycket mer inflytande när de lär sig att använda 

tecken. ”Det räcker att se glädjen och stoltheten hos barnen när de klarat att göra sig förstådda 

med ett tecken och blivit bekräftad”.  Rita menar att om barn får tecken som ett hjälpmedel till 

kommunikation så minskar utåtagerande beteenden och chansen att barn sluter sig minskar. 

Barnen blir istället mer utåtriktade och känner sig säkrare och mer delaktiga i gruppen. 

Gunsan säger att kan barnen inte tala om vad de vill så har de inget inflytande över sitt liv då 

de inte kan förmedla vad de vill och ingen som förstår dem. Tecken hjälper barnen att 

förmedla det de vill och det finns någon som förstår och kan bekräfta dem. 

 

Analys: Arnérs (2009) syn på delaktighet i förskolan är att barnen ska få känna att de är med 

och påverkar sin tillvaro samt att det är pedagogernas ansvar att planera verksamheten utifrån 

barnens perspektiv och idéer. Pedagogerna som jag har intervjuat beskriver alla tre att de har 

hittat ett bra sätt för barnen att få vara med att påverka och bli delaktiga när de använder 

TAKK som hjälpverktyg.  

 

Majas beskrivning om pedagogernas ansvar att se till så varje enskilt barn får sin röst hörd 

och sin rätt till utveckling oavsett förutsättningar stämmer väl överens med det som jag har 

skrivit om i kunskapsöversikten där Hägglund, Quennerstedt & Thelander (2013) beskriver 

just detta, att alla barn ska ha lika stor rätt till att bli lyssnade till och att det är pedagogernas 
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ansvar att inspirera och hjälpa barnen till utveckling. Pedagogernas arbetssätt kring 

delaktighet är förenligt med Vygotskijs ord inom det sociokulturella perspektivet, om vikten 

av att barn ses som aktiva deltagare och får inflytande i verksamheten för att de ska kunna 

utvecklas fullt ut (Arnér, 2009).     

På vilket sätt arbetas det med TAKK i förskolan 
 

Gunsan som är specialpedagog kan bara tala utifrån vad hon ser när hon är på besök och vad 

hon har hört från förskollärarna men i kommunen där hon jobbar så strävar alla förskolor och 

pedagoger efter att arbeta med tecken som stöd i varje situation under dagen. Sen beskriver 

hon att det är lite till och från, om det är en barngrupp där alla barn har ett flytande tal så blir 

det inte lika mycket i vardagssituationerna. Däremot så tar pedagogerna upp arbetet med 

tecken som stöd väldigt fort om något barn behöver det. Alla inom förskolan i den kommun 

Gunsan arbetar får kontinuerlig utbildning inom tecken som stöd. Där Gunsan arbetar med 

tecken som stöd är fortbildning av både personal och föräldrar, handledning, kartläggning 

tillsammans med både personal och föräldrar samt att hon ibland är ute och arbetar direkt med 

barnen.   

 

På Ritas förskola arbetar all personal med tecken som stöd. Hon beskriver att i den kommun 

hon arbetar i så hade de tecken som stöd som ett utvecklingsområde för två år sedan men de 

fick inte en enda utbildning inom ämnet så hon och hennes kollegor är självlärda. För att man 

ska lära sig på egen hand förklarar hon att det är viktigt att man själv ser fördelarna och är 

villig att lära sig då det krävs att man lägger ner tid på det. Hon berättar vidare att de mot 

vissa barn försöker använda tecken som stöd så mycket som möjligt i den vardagliga 

verksamheten men vid vissa tillfällen så som samling används det alltid och mot alla barn.   

 

På Majas förskola ser det lite annorlunda ut, hon själv försöker att använda sig av tecken så 

mycket som möjligt under dagen men säger att man alltid kan använda sig av det mer. Hon 

förklarar att hennes kollegor inte är lika insatta och har samma grund och utbildning som 

henne vilket gör att de inte använder sig av det på samma sätt som Maja gör. Maja hoppas på 

att alla inom hennes arbetslag en dag kommer dit hon är i användandet av tecken som stöd då 

hon tror att det skulle användas mycket mer i alla situationer på förskolan då. För att de ska 
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komma dit så belyser hon chefens uppgift som är att se till så alla får bra grundutbildning och 

mer kunskap inom ämnet.   

 

Analys: Maja tar upp kunskapen inom ämnet tecken som stöd och önskar att alla på förskolan 

skulle kunna få mer kunskap samt utbildning för att alla ska kunna se fördelarna och kunna 

använda sig av tecken som stöd i de vardagliga situationerna. Heister Trygg (2010) har i en 

undersökning visat på att de flesta som arbetar eller har arbetat med tecken som stöd är inne 

på Majas spår och efterlyser mer kunskap och utbildning inom ämnet. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2012) beskriver tecken som stöd som en metod att använda sig av 

tillsammans med barn som har någon form av språkstörning, detta beskriver även mina 

intervjupersoner att de gör men samtidigt använder de metoden till alla barn, alltså även dem 

som inte har någon språkstörning, då de får känslan av att alla barn oavsett drar fördelar och 

utvecklar talet snabbare med hjälp av tecken som stöd.  

 

Gunsan berättar att i hennes kommun utbildas även föräldrarna i TAKK vilket enligt Heister 

Trygg (citerad i Håkansson, 2007) är väldigt bra, då hon menar att det är viktigt att alla runt 

omkring barnet får kontinuerlig utbildning. Ernklev (2012) menar även att för barnets bästa 

möjliga utveckling är det viktigt att dennes omgivning förstår sig på tecken.  

 

TAKK är en artefakt som är skapad för att underlätta och hjälpa människor i sin 

kommunikation. För barn är det jätteviktigt för deras utveckling och lärprocess att de ges 

någon form av artefakt så de klarar av kommunikationen både med andra barn och med vuxna 

(Kroksmark, 2011). 

 

Fördelar med tecken som stöd 
 

”Åh gud ja, vad många fördelar det finns med tecken som stöd, jag ser enbart fördelar med 

det” (Gunsan, specialpedagog).  

 

Alla tre som jag har intervjuat ser bara fördelar med att använda tecken som stöd i förskolan. 

De nämner alla tre att det inte bara är fördelar för barnen att använda tecken som stöd utan att 
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det även gör stor skillnad för de vuxna/pedagogerna. Det minskar pedagogernas talflöde, man 

belyser de viktiga orden för barnen och ger dem även ett tecken så de inte bara hör ordet i 

förbifarten utan även får se det framför sig. Detta tycker dem jag har intervjuat ger dem en 

bättre och närmare konversation med barnen. Maja beskriver det som att stressen och stimmet 

som kan uppstå på förskolor reduceras markant när man använder sig av tecken som stöd. 

Gunsan nämner att det även stimulerar barnens språkutveckling på ett annat sätt när man ger 

dem tecken tillsammans med orden. Maja och Rita är med på samma spår och beskriver det 

som att tecken som stöd är någonting som främjar barnens språkutveckling och ger barnen ett 

verktyg att kommunicera med och som i sin tur gör att barnen växer som individer.  

 

”du får en helt annan connection med barnen, för de stannar upp och blir mer med. De 

ifrågasätter mycket mer, hur tänkte du där, vad menar du nu” (Maja, förskollärare).  

 

Analys: De beskriver alla tre att tecken som stöd är någonting som främjar barns 

språkutveckling och att man inte behöver oroa sig för att det på något sätt skulle hejda 

språkutvecklingen. Det är någonting som Ernklev (2012) också beskriver att man inte behöver 

oroa sig för. Både Ernklev (2012) och Heister Trygg (2010) styrker de fördelarna som till 

exempel att tecken skapar en bättre ögonkontakt mellan de som kommunicerar, vilket är vad 

Maja förklarar med att barnen stannar upp och blir mer med i samtalet när du tecknar. Det blir 

så mycket tydligare när man använder både tal och tecken vilket alla intervjupersoner och 

Heister Trygg (2010) nämner som fördelar med tecken. Utifrån detta resultat kan man se att 

TAKK fungerar som en bra artefakt för att hjälpa och utveckla barnen. Det hjälper enligt 

pedagogerna kommunikationen mellan dem och barnen vilket i sin tur stärker barnen som 

individer genom ett socialt samspel som Vygotskij menar är viktigt (Kroksmark, 2011).     

  

Nackdelar/hinder med tecken som stöd 
 

Det är ingen av de jag har intervjuat som ser några direkta nackdelar med att använda sig av 

tecken som stöd, däremot finns det hinder. Dessa hinder är enligt Maja oförstående personer 

runt om. Det kan vara en chef som inte ser fördelarna med användandet av tecken och därför 

inte sätter in rätt utbildning och resurser till pedagogerna så de får lära sig att arbeta med 
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tecken som stöd. Rita är inne på samma spår som Maja. Hon beskriver att det som finns är 

hinder och då handlar det ofta om chefer som inte förstår fördelarna och är därför inte villiga 

att lägga pengar på att utbilda personal inom tecken som stöd.  

 

Gunsan som är specialpedagog med inriktning mot språk och kommunikation ser likvärdiga 

hinder som pedagogerna men hon förklarar att hennes arbete är att hjälpa barn med språk- och 

kommunikationssvårigheter så hon har tiden och orken att pusha på varje ny chef som anställs 

inom kommunen vilket pedagogerna beskriver att de inte har. 

 

Analys: Enligt Heister Trygg (2010) är det kommunens ansvar att utbilda personal och se till 

att det finns kompetenta människor som förstår fördelen med tecken som stöd. Pedagogerna 

som jag har intervjuat beskriver bara att det är deras närmaste chef som känns som ett hinder 

då denne inte verkar förstå fördelarna och därför inte vill lägga pengar på fortbildningar.   

 

Barns utveckling inom kommunikation  
 

Rita förklarar att hon ser en snabb utveckling hos barn när de börjar använda tecken 

tillsammans med talet. De snappar upp tecken väldigt fort och de har lättare att forma tecken 

än att säga de talade ordet. Detta gör att de fortare och lättare kan göra sig förstådda och 

kommunicera med de andra runt om dem. Rita testade att börja använda sig av tecken som 

stöd mot ett barn som var tvåspråkigt men inte behärskade något utav språken utan hade 

börjat med ett eget språk. Det räckte att hon visade tecknet för att gå på toa en gång så tog 

barnet till sig det och visade tecknet själv när hen behövde gå på toaletten. Hon började med 

det för bara någon månad sedan och nu klarar barnet av både två och tre ords meningar. Rita 

tror även att det är utvecklande för de barn som redan behärskar de talade språket då hon 

märker glädjen hos dem att de har lärt sig ett nytt ”språk”. 

 

Maja beskriver vilken stor utveckling hon ser hos barnen när man börjar använda tecken som 

stöd. Det hjälper deras utveckling in i det talade språket och även deras sätt att förstå 

omvärlden. Hon ger ett exempel med en tvåspråkig pojke som kom från en yngre avdelning 

och började på en äldre avdelning. De hade inte lyckats få på honom regnbyxor på någon utav 
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avdelningarna. De hade försökt med tal och med bilder men det var först när de började visa 

tecknet för regnbyxor som det kopplade för honom och efter det var de aldrig problem att få 

på honom regnbyxor längre.  

 

Gunsan menar att man ser en jätteutveckling hos barn när man börjar använda tecken 

tillsammans med det talade språket. Barnen kan helt plötsligt säga vad de vill/inte vill, de kan 

uttrycka sig när de vill och de ger dem ett bredare ordförråd att arbeta med.  

 

Analys: Heister Trygg (2010) beskriver metoden TAKK som ett individanpassat verktyg för 

att stödja och ge möjlighet till utveckling inom kommunikation. Mina intervjupersoner har 

ovan beskrivit tydliga exempel där du kan se ett barns utveckling med hjälp av tecken.  

 

Med den närmaste utvecklingszonen menar Vygotskij att barn lär sig i samspel tillsammans 

med andra, det är i det sociala samspelet som lärande sker. Han menar även att språket har en 

viktig del i hur vi utforskar och tolkar allt som är runt oss (Arnér, 2009). När pedagoger 

tecknar får barnen tillgång till den proximala utvecklingszonen. TAKK är en metod som enligt 

mina intervjupersoner utvecklar barnen som individer och även deras språk. Det blir lättare 

för barnen att utforska och känna att de är en del av det runt om dem när de får använda sig av 

tecken och på så sätt får det lättare att kommunicera och samspela med omvärlden.     

 

Specifik målgrupp  
 

Alla tre intervjupersoner menar på att alla barn gynnas och känner mer glädje och delaktighet 

när de lär sig tecken som komplement till talet. Det de kan se är att just de allra yngsta, 

tvåspråkiga och barn med språknedsättning gynnas lite extra då det fungerar som en brygga. 

De får höra ordet samtidigt som de ser det. Maja har märkt att vid sångstunder om man 

sjunger sånger med tecken så blir det mycket lättare för de tvåspråkiga barnen att hänga med i 

sångerna då melodin oftast är densamma även om texten är på olika språk. Detta gör att när 

barnet även får en visuell bild med ordet så lär de sig lättare och snabbare de svenska orden. 

Gunsan menar att alla barn som inte har talet än har jättegott av tecken, sedan behöver vissa 
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ha det under längre tid än andra och så fort de har lärt sig talet så släpper de tecknen och 

använder sig av talet istället.   

 

Analys: Intervjupersonerna har sett stora fördelar med användandet av tecken som stöd till de 

tvåspråkiga barnen vilket även Heister Trygg (2010) beskriver. Hon menar att även om TAKK 

som metod togs fram till barn med funktionsnedsättning så har de genom forskning kunnat 

påvisa att det är en gynnsam metod att använda mot andra målgrupper också. Det har visats på 

att barn som är tvåspråkiga har gynnats mycket. Till tvåspråkiga barn förklarar Maja att 

tecken blir som en bro mellan språken vilket även Heister Trygg (2010) nämner som en fördel 

av användandet med tecken. TAKK enligt Gunsan är ett hjälpmedel som fungerar jättebra för 

barnen och när de inte längre behöver detta hjälpmedel så släpper dem det och går vidare. 

TAKK kan ses som en artefakt som man kan använda sig av i de sociala samspelen mellan de 

som integrerar i förskolan för att hjälpa barnen i deras språkutveckling (Kroksmark, 2011).    
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Diskussion  
 
Nedan kommer jag att vidare diskutera de resultat som jag fått fram och göra kopplingen 

till mitt syfte och min frågeställning som är att undersöka vad pedagoger ser som barns 

demokrati och rättigheter inom kommunikation. Vidare vill jag undersöka ifall tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) kan ses som ett hjälpverktyg till de 

barn som inte har det verbala språket så de också kan uttrycka sig fritt och få inflytande i 

verksamheten.  

! Vilka erfarenheter har pedagogerna av TAKK för att alla barn ska kunna uttrycka 

sig och få sin röst hörd?  

! Vad anser pedagogerna är barns demokrati och rättigheter inom kommunikation? 

 

Barns rättigheter inom kommunikation  
 

Jag tycker att det mina intervjupersoner berättar om, att barns rätt till att kunna uttrycka sig 

och kommunicera, och att de hela tiden har det i sina bakhuvuden under dagarna, visar på att 

de har tagit till sig och trycker på det som står i förskolans läroplan och i barnkonventionen, 

som är under förslag att från 2018 bli lag i Sverige, (SOU 2016:19). Eftersom jag valde att 

intervjua personer som jag vet arbetar mycket med tecken som stöd och andra språkfrämjande 

metoder i förskolan, hade jag på förhand redan en tanke om att de troligtvis kommer ha bra 

kontroll på barnens rättigheter inom just kommunikation. Jag tror att om jag intervjuat någon 

som inte arbetat med språkfrämjande metoder på samma sätt hade svaren på denna fråga sett 

annorlunda ut. Emilson (2008) beskriver språket som en viktig del i att bli accepterad och att 

göra sig förstådd, vilket hon kan se som ett problem då alla inte har språket. Detta kan jag 

hålla med om och känner att det blir pedagogerna och alla de som arbetar för barnens 

rättigheters ansvar att se till så möjligheterna att göra sig förstådd och bli accepterad kan 

tillkomma på andra vis än just de talade språket. För att det ska kunna ske måste det bli mer 

vardag att använda sig av andra hjälpmedel än talet, som till exempel tecken som stöd.       

 

 



 

28 
 

Barns demokrati 
 

Barns demokrati kan jag efter mina intervjuer se är en väldigt svår och stor fråga men känns 

som den absolut viktigaste. Alla mina intervjupersoner tyckte att den var klurig men belyste 

just barns rätt att kunna få uttrycka sig och att få bli hörda. Jag tycker det var väldigt 

intressant att få ta del av deras syn på barns demokrati. Jag tänker att om mitt ämne inte hade 

handlat om barns rätt att få uttrycka sig kanske svaren hade sett annorlunda ut. Ribaeus 

(2014), som jag nämner om i kunskapsöversikten, beskriver barns demokrati som att barnen 

ska ha rätt till inflytande och att få vara med att bestämma över de beslut i vardagen som 

berör dem. Detta understryks även i barnkonventionen (2009) där det står att barn ska ha rätt 

att få uttrycka sina åsikter och att man ska respektera dem inom ramen för vad som anses 

säkert för barnet. Just det nämner även Gunsan i sina intervjusvar. Man alltid ska lyssna till 

och respektera barnens åsikter men att vi som vuxna även måste sätta vissa gränser så inte 

barnet utsätts för någon fara eller kränker någon annan. Att man alltid måste respektera barnen 

och deras åsikter har jag även nämnt ovan i kunskapsöversikten, där Hägglund, Quennerstedt 

& Thelander (2013) förklarar att det är en utav de viktigaste delarna i förskolans uppdrag.  

 

Barns inflytande med hjälp av TAKK 
 

Vikten av att barn ska ha inflytande i det som händer i deras liv har jag nämnt både i 

kunskapsöversikten och ovan i diskussionen. Här kan jag se att mitt syfte har besvarats. Jag 

kan också konstatera att utifrån den forskning jag nämnt ovan om tecken som stöd och utifrån 

mina intervjusvar får definitivt de barn som inte har det talade språket känslan av att de har 

mer inflytande. Som Gunsan, Rita och Maja alla nämner hjälper tecken barnen att kunna 

förmedla det de vill. De ger även fina exempel på några konkreta situationer när detta har 

visats (se resultatdelen om pojken som ville ha mjölk). Pojken som ville ha mjölk fick med 

tecknet ett verktyg till inflytande i sin vardag. Det är detta som Arnér (2009) förklarar att 

inflytande handlar om. Arnér (2009) menar även att det är pedagogernas ansvar att ge barnen 

de rätta verktygen till inflytande i vardagen och det tycker jag att mina intervjupersoner har 

gjort genom tecken som stöd. Håkansson (2007) förklarar att om barn inte får ett medel för att 

uttrycka sig så kommer de sluta att försöka efter ett tag och gå in i sig själva. Rita nämner i 
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intervjun att hon har märkt att barn sluter sig eller blir utåtagerande till slut men att tecken 

som stöd är någonting som har minskat detta.    

 

TAKK i förskolan 
 

Jag har märkt att det ser olika ut på förskolorna där jag intervjuat en pedagog, beträffande hur 

mycket tecken man kan och även hur stor viljan att lära sig och att se fördelarna med tecken 

som stöd är. Det man kan se från mina intervjuer är att alla arbetar med tecken som stöd i 

verksamheten men att till exempel Maja gör det mer i det vardagliga medan Rita gör det mest 

i specifika situationer, och mer med specifika barn som hon känner behöver den hjälpen mer.  

Jag kan koppla detta till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen där han menar att 

man lär i ett samspel och tillsammans med någon som har mer kunskap (Arnér, 2009). 

Ernklev (2012) beskriver att för att det ska bli en utveckling hos barnet måste omgivningen 

kunna tecken och pedagogen måste kunna mer tecken är barnet annars sker ingen utveckling. 

Detta kan man även se hos pedagogerna då de jag har intervjuat förklarar att utvecklingen 

stannar upp lite när man får slut på tecken och inte har tiden att sätta sig ner för att lära sig 

nya.    

 

Fördelar/hinder  
 

Fördelarna med TAKK är många. Det kan man utläsa från både mina intervjuer och ifrån den 

tidigare forskning som jag nämnt tidigare. Där har jag lyft vad Heister Trygg (2010) och 

Ernklev (2012) ser som fördelar med tecken som stöd, deras fördelar och pedagogernas 

fördelar stämmer väl överens med varandra. När jag frågade mina intervjupersoner vad de såg 

för fördelar med TAKK hade de alla väldigt många att belysa. Jag själv har under mina år som 

vikarie ute i verksamheten fått se många av dessa fördelar med egna ögon och kan inte annat 

än att känna glädje när jag får det som jag lagt märke till bekräftat av sådana som är mer 

insatta och arbetar med det i vardagen. Att det även stämmer överens med vad forskningen 

säger tycker jag visar på att det är en självklarhet att vi behöver få mer utbildning inom TAKK 

och alternativ kompletterande kommunikation för att kunna ge barnen de rätta verktygen till 
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inflytande och att kunna uttrycka sig. Tecken som stöd är någonting som sker i sociala 

samspel och de för kommunicerarna närmare varandra i kommunikationen vilket Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv handlar om (Arnér, 2009).       

 

De hinder som pedagogerna jag intervjuat ser är att deras närmaste chef inte förstår sig på 

fördelarna och väljer att inte sätta in fortbildningar åt personalen så de får lära sig grunderna 

med TAKK. Enligt Heister Trygg (2010) är det en kommuns ansvar att se till att det finns 

utbildningar tillgängligt och kompetenta personer ute i förskolorna. Utifrån pedagogernas svar 

tycker jag det verkar som att de inte riktigt har kontroll på vart de kan vända sig för att få den 

rätta utbildningen. Det får mig att tänka vidare att chefen borde informera dem om att vända 

sig högre upp än till hen för att få utbildning istället för att bara säga nej till dem.  

 

En annan sak som jag reagerade på under intervjuerna var hur stor skillnad det är mellan 

kommunerna. De tre jag har intervjuat arbetar i olika kommuner och i Gunsans kommun får 

alla, inklusive föräldrarna, utbildning om TAKK. I Ritas kommun som för två år sedan hade 

TAKK som ett satsningsområde erbjöds ingen som helst utbildning inom ämnet utan är helt 

självlärd. Detta låter i mina öron väldigt konstigt hur man kan ha det som satsningsområde 

men inte erbjuda någon som helst utbildning inom det. Jag kopplar här återigen till Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv där man lär i samspel med någon som besitter mer kunskap än du 

själv (Arnér, 2009). Jag anser här att det borde vara självklart att erbjuda personalen 

utbildning inom området så de kan förmedla denna kunskap till barnen och ge dem den 

utveckling som jag antar att kommunen ville att barnen skulle få genom detta 

satsningsområde. I Majas kommun har hennes område fått utbildning men bara de som 

arbetade på det området då, så de nya som har börjat där har inte någon utbildning inom 

ämnet.  

Barns kommunikationsutveckling  
 

Man kan utifrån mina intervjuer se en tydlig kommunikationsutveckling hos de barn som inte 

har det talade språket när de får TAKK som ett verktyg till att kommunicera. Här återigen 

tycker jag att man kan se vad viktigt det är att få in mer alternativ kompletterande 

kommunikations utbildning för dem som arbetar inom förskolan och med barn i allmänhet. 
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Om jag går tillbaka till Vygotskijs teori den närmaste utvecklingszonen där han förklarar att, 

för att det ska ske en utveckling måste den som samspelar med barnet ha mer kunskap än vad 

barnet har. Har vi inte tillgång till den kunskapen kan vi alltså inte ge barnet den bästa 

utvecklingen vilket de står tydligt i läroplansmålen som jag tagit upp i tidigare del av arbetet 

att vi ska ge dem.   

 

Specifik målgrupp 
 

I den forskning jag har hittat och nämnt ovan står det om tecken som stöds användande med 

barn som har en funktionsnedsättning men även att det har testats med positiv effekt på 

tvåspråkiga barn (Heister Trygg, 2010 & Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Detta 

säger även mina intervjupersoner att de har sett, samtidigt som de även har sett att tecken som 

stöd är någonting som gynnar alla barn och framförallt de allra yngsta som inte har det talade 

språket ännu. Slutsatsen jag drar av det här är att tecken som stöd absolut borde vara en del i 

den vardagliga verksamheten, framförallt på yngre avdelningar då barnen som vistas där har 

lättare att förmedla och kommunicera med hjälp av tecken än med tal. Det har jag skrivit i 

kunskapsöversikten ovan där Håkansson (2007) förklarar att det är motoriskt lättare att göra 

tecken än att tala.     

 

Metoddiskussion  
 

Jag är nöjd med mitt val av metod och känner att jag genom semi-strukturerade intervjuer fick 

svar på min frågeställning. Hade jag haft längre tid på mig att genomföra studien så hade jag 

valt att komplettera intervjuerna med observationer för att få se om den utveckling de 

förklarar sker hos barnen stämmer överens med verkligheten.  

 

Jag valde att enbart intervjua pedagoger som arbetar mycket med tecken som stöd för att på så 

vis få svar på min frågeställning. Jag tror så här i efterhand att det hade varit intressant att få 

med synen på ämnet ”barns rätt till att uttrycka sig” från någon som inte arbetar med tecken 
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som stöd och se vad jag skulle få för svar på mina intervjufrågor om barns demokrati och 

vilka rättigheter de har inom kommunikation då.  

 

Slutdiskussion 
 

Jag är väldigt nöjd med min undersökning och anser att jag har fått svar på min frågeställning. 

De svar jag fått från mina intervjuer är väldigt lika den forskning som finns inom ämnet barns 

demokrati och rättigheter samt inom tecken som stöd. Det fanns inte så mycket forskning 

sedan innan om pedagogernas syn på tecken som stöd och på vilket sätt de arbetar med det 

vilket jag känner att jag har fått bra svar på i min undersökning. Jag kan även genom min 

undersökning se att TAKK verkar vara ett kommunikationsverktyg som gynnar alla barnen 

men framförallt de yngsta och de tvåspråkiga vilket vad jag kan hitta finns det ingen direkt 

forskning om idag. Med TAKK som metod ges barnen möjligheter till att delta i 

verksamheten utifrån deras språkliga förutsättningar. Mitt resultat har visat att det ger barnen 

delaktighet och inflytande i deras vardag vilket gör det möjligt att de kan framföra sina 

åsikter.  

 

Jag väljer att avsluta mitt arbete med någonting som jag inte nämnt tidigare i min 

undersökning då jag anser att detta ger ett bra avslut och att det är de här som är bland de 

viktigaste att tänka på när man ska arbeta med TAKK i verksamheten. Jag tycker det är viktigt 

att alla som är i barnets närhet men framförallt förskolechefer, kommunen och pedagogerna 

har koll på dessa ord som enligt Boel Heister Trygg (2010) är det viktigaste med TAKK och 

någonting som underlättar för att få ett lyckat resultat. 

 

”Klargör tydligt målet med tecknandet.  

Se till att alla drar åt samma håll och är motiverade. 

Alla i omgivningen ska få utbildning – inte bara i tecken, utan i metoden TAKK. 

Sätt igång direkt – använd de tecken du kan, och lär dig fler. 

Använd tecken både för att stödja förståelsen och för att ge modell för användande. 

Använd tecken hela dagen, i alla situationer. 

Fortsätt att teckna även om barnet/den vuxne inte börjar använda tecken direkt. 
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Fortsätt att teckna även om barnet/den vuxne börjar tala mer. 

Se till att få fortsatt utbildning och kontinuerligt stöd” 

 (Heister Trygg, 2010, s.64). 
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I 
  

Bilagor 
 
Samtyckesbrev  
 
Hej, mitt namn är Linnea Gustafsson och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. 
Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete med inriktning mot barns demokrati och 
rättigheter. Min frågeställning som jag kommer att utgå ifrån är, hur kan tecken som stöd 
användas som hjälpmedel för att alla barn ska få sin röst hörd och finns det någon specifik 
målgrupp som gynnas mer av användandet med tecken som stöd. 
 
Jag kommer att använda mig av intervjuer i min undersökning. Respondenten kommer få 
specifika frågor men svaren kommer att vara öppna och det finns inget ”rätt svar” på frågorna. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta när jag sedan ska lägga fram resultatet så 
korrekt som möjligt. Inspelningen kommer det endast vara jag som har tillgång till och den 
kommer att raderas när mitt examensarbete är klart.  
 
Det är ingen mer än jag som kommer att få reda på att just du har deltagit i intervjun, i 
resultatet kommer jag att använda mig av fiktiva namn på intervjupersonerna.  
 
För att kunna genomföra denna intervju så behöver jag ditt samtycke. Det är helt frivilligt att 
delta och du kan närsomhelst under undersökningsprocessen dra tillbaka ditt samtycke och jag 
kommer då inte använda mig av vår intervju i min undersökning.  
 
Mvh  
Linnea Gustafsson 
076-XXXXXXX 
 
 
Jag godkänner att delta i denna undersökning:______ 
 
Datum:_______ 
 
Namn:__________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 
 

  



 

III 
 

Intervjufrågor  

 

! Berätta vad du vet om barns rättigheter inom kommunikation?  

! Berätta hur du använder dig av kunskapen om dessa rättigheter?  

! Vad är demokrati som rör barn för dig?  

! Vilka fördelar ser du med användandet av tecken som stöd?  

! Vilka nackdelar ser du med användandet av tecken som stöd? 

! Ser du något hinder i användandet av tecken som stöd, i så fall vad?  

! På vilket sätt arbetar du med det?  

! Har du lagt märke till någon utveckling hos barnen sedan du började arbeta med 

tecken som stöd? 

! Hur mycket arbetas det med tecken som stöd i den vardagliga verksamheten?  

! Arbetar alla på förskolan med det eller är det bara du, varför?  

! Är det någon specifik målgrupp av barn till exempel barn med annat modersmål eller 

funktionsnedsättning som du märkt gynnas mer av tecken som stöd än andra?  

! Anser du att barn som inte redan har talet känner att de får mer inflytande när de kan 

använda sig av tecken som stöd?  

 
 
 

 
	  


