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Sammanfattning 
Syftet med min studie är att ta reda på om TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation) kan användas som en språkbrygga för barn med annat modersmål än 
svenska. Dessutom vill jag undersöka hur förskollärare arbetar mer övergripande med TAKK 
i förskolan. Jag har genomfört intervjuer på fyra stycken förskolor med fyra stycken 
förskollärare som arbetar med barn mellan ett till sex år. Förskollärarna beskriver i 
intervjuerna att de arbetar med TAKK och att alla även har varit i kontakt med det i 
verksamheten. Förskollärarna poängterar att TAKK är ett bra komplement i verksamheten 
men att det bör kombineras med bilder. 
 
Nyckelord 
Barn med annat modersmål, Förskola, Förskollärare, TAKK.  



Abstract 
The purpose of my study is to investigate if AAC (signs as augmentative and alternative 
communication) can be used as a language bridge for children with other native languages 
than Swedish. I also want to examine how preschool teachers work with TAKK. I have 
conducted four interviews at four different preschools with four preschool teachers who are 
working with children from age one to six years. The preschool teachers describe that they 
have all been in contact with TAKK before and they point out that it is a good complement to 
use but it should be combined with pictures. 
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1. Inledning 
Det samhälle som vi lever i idag är väldigt mångkulturellt. Detta beror på många olika 
aspekter. Den vanligaste är att det är oroligt ute i världen och människor kommer till Sverige 
för att kunna få ett bättre liv. Detta gör att barngrupperna på förskolan kan bestå av barn ifrån 
flera olika kulturer samt att flera av barnen har annat modersmål än svenska. Hur kan man då 
jobba på bästa möjliga sätt i verksamheten för de barn som har ett annat modersmål så att de 
lär sig det svenska språket? Kan TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation) fungera som en språkbrygga för att barn med annat modersmål än svenska 
ska hjälpas erövra det svenska språket? Enligt skollagen (Skolverket, 2010) ska vi som jobbar 
på förskola medverka till att barn som har annat modersmål än svenska ska få möjlighet att 
utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Kommunikation är ett grundläggande 
behov som eftersträvas så att man ska kunna göra sig förstådd inför sina medmänniskor. Man 
kan kommunicera på flera olika sätt. Man lär sig att kunna göra sig förstådd redan som liten 
med hjälp av gester och ljud. Barn lär sig senare att imitera andra för att lära sig hur de ska 
kommunicera med andra människor. När barnen utvecklar sitt språk sker det alltid i samspel 
med andra i sin omgivning. Ryggvold (2001) beskriver att barn lättare utvecklar sitt språk i 
miljöer och platser där de känner sig trygga och trivs. Det är förskolans uppdrag att kunna 
skapa en miljö där barnen känner sig trygga samt att förskolläraren ska skapa en inbjudande 
miljö för barnen.  

1.1. Syfte 
Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	om	förskollärare	upplever	att	tecken	som	stöd	
kan	hjälpa	de	barn	med	annat	modersmål	är	svenska	kan	erövra	det	svenska	språket,	
samt	att	undersöka	vad	förskollärare	har	för	upplevelser	av	TAKK.	

1.2. Frågeställning 
• Kan TAKK fungera som stöd för barn med svenska som andraspråk? 
• På vilket sätt kan TAKK fungera som stöd? 

2. Kunskapsöversikt 
Språk och kommunikation är något som är viktigt i alla sociala sammanhang. Det finns olika 
sätt att kommunicera med varandra och det är genom kommunikation som vi kan göra oss 
förstådda av vad vi vill ha sagt eller vad det är vi menar. För barn i tidig ålder kan detta vara 
ett problem då de inte hunnit utveckla ett färdigt talspråk ännu. Det kan även gälla barn som 
har annat modersmål än svenska. Det kan då leda till en frustation hos barnen då deras 
omgivning inte förstår vad barnen vill framföra. TAKK (tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation) kan därför vara ett stöd för barnen i kommunikationen med 
andra människor. TAKK kan användas som ett bra komplement i förskolan så att alla barnen 
kan känna att de kan framföra vad de vill ha sagt. Det är med hjälp av kommunikationen som 
barnen utvecklar sitt språk (Sandvik & Sprukland, 2011). 
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Skolverket (2013) beskriver att barn med annat modersmål än svenska ofta kan förstå det 
svenska språket tidigt genom att de väljer att inte uttrycka sig verbalt på svenska. När barn 
med annat modersmål kommer nyanlända till Sverige, och ska börja på förskolan och redan 
har ett utvecklat modersmål, så kommer barnet med största sannolikhet att förskola uttrycka 
sig på sitt modersmål. Finns då ingen personal på förskolan som kan barnets modersmål, och 
barnet inte blir förstått, kan det leda till att barnet under period inte kommer uttrycka sig 
verbalt. Barnet tystnar, vilket inte är helt ovanligt. Istället kommer barnet att försöka signalera 
på olika sätt och uttrycka sig med hjälp av sitt kroppsspråk när det behöver hjälp med något, 
eller vill försöka göra sig förstått. Här kan man då se enligt denna studie att barn som inte kan 
göra sig förstådda verbalt istället använder sig utav tecken för att kommunicera (ibid). 
 
Larsson (2014) har skrivit en artikel för Språkutvecklarna som handlar om tecken som stöd i 
förskolan. Där beskriver hon att TAKK inte bara är för barn med annat modersmål än 
svenska, eller för barn en språkstörning utan att man kan använda det för att stötta och utöka 
barnens kommunikation i förskolan generellt. Larsson beskriver flera fördelar med TAKK, 
några är att barnen har lättare att förstå budskapet som man vill framföra, eller om orden vi 
använder eller om orden är för svåra att uttala eller framföra, då kan man använda tecken som 
ett komplement. Tecken som komplement kan även ge ett stöd för minnet, när man använder 
ett tecken för ett ord får hjärnan en kinestetisk och taktil information, vilket kan leda till att 
ordet lagras lättare i hjärnan (ibid). Larsson skriver om att olika språk stöttar varandra, vilket 
även gäller teckenspråkighet kombinerat med språk. Man ska ta vara på all kommunikation då 
språk och begrepp berikar oss med en mångfald av olika uttryckssätt (ibid). När det kommer 
barn till förskolan som har ett annat modersmål än svenska så kan det finnas en rädsla hos 
barnen över att de inte förstår det språk vi talar. Denna rädsla kan komma att försvinna om 
barnet kommer till en förskola som använder sig av TAKK, som kan konkretisera vissa ord 
som man använder i vardagssammanhang på förskolan. Då TAKK tydligt kan visa på vad vi 
säger och avser, så att det blir lättare för barnen att förstå vad vi menar. Tecken kan då 
användas som en slags språkbro mellan svenskan och barnets modersmål, vilket i sin tur kan 
underlätta för en andraspråksinlärning (ibid). 
 
Händelser och praktiker sker i samspel mellan barn och förskollärare. I en avhandling skriven 
Norling (2015) framhävs betydelsen av den sociala språkmiljön. Norling menar att det är vad 
personalen på förskolan erbjuder barnen som är den avgörande faktorn när det gäller hur barn 
påverkas språkligt, samt dess utveckling av skriftspråk. Hon beskriver även att symboler och 
gester kan ha en specifik betydelse, och kan vara lämpade att använda vid särskilda 
representationer och budskap. Barn imiterar och det är upp till personalen att välja vilka 
gester man ska förmedla till barnen, då lär sig barnen hur de är representativa och tolkas i 
vissa sammanhang, samt att man kan göra sig förstådd med hjälp av gester. Då vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle kan det finnas en blandning av många olika kulturer på en förskola. 
Människor kan ha olika erfarenheter och variationer ifrån olika miljöer samt händelser som de 
har varit med om (ibid). Detta är något man ska beakta ifall man stöter på en mångkulturell 
barngrupp, det är viktigt att man tänker på att de kan ha andra erfarenheter med sig. De 
kanske inte har erbjudits så mycket i sin tidigare språkmiljö av exempelvis sagoläsning, 
musik, bild och drama. Det är upp till personalen på förskolan att skapa ett intresse hos 
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barnen, samt att erbjuda språkfrämjande aktiviteter för att på så vis kunna inkludera alla 
barnen i verksamheten (ibid). 
 
För att kunna få en så bra miljö som möjligt på förskolan mellan personalen och barnen är det 
viktigt att personalen är lyhörd för barnens intresse. Personalen måste vara medveten om 
populärkultur, exempelvis leksaker och symboler. Detta kan då skapa spontana 
lärandetillfällen. Förskolan beskrivs som en kulturell arena där barnens språk, gester, 
kommunikation, text och diverse symboler har sina egna uttryck (Pramling - Samuelsson & 
Pramling, 2013). 
 

2.1. Teoretiskt perspektiv 
Enligt läroplanen för förskolan anges att ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell 
miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens” (Skolverket 2010,s. 6). Detta mål i läroplanen anger att förskolan 
ska vara en social plats där barnen ska utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. 
Detta kan man då koppla till Leo Vygotskij sociokulturella teori som menar att man lär sig i 
samspel med andra (Elfström m.fl., 2014). Lärandet går inte att undvika utan det sker i allt 
man gör, vid konstruerade tillfällen i förskola, skola och i andra sociala sammanhang. Att lära 
sig det kommunikativa är näst intill omöjligt utan att göra det i samspel med andra. Då barn 
lär sig när det imiterar andra samt kommunicerar med andra då är det oundvikligt att inte 
samspela (Ryggvold 2001). För att barnen ska få kunskap om språk och kommunikation är 
det viktigt att man är mycket med barnen och för en dialog eller monolog ifall barnet inte kan 
tala, för att på så vis skapa tillfällen där barnen kan imitera och lära sig.  
 
Vygotskij menar att det bästa sättet att lära barn på är att inte använda sig av 
katederundervisning utan att man istället lämnar katedern och skapar förutsättningar för det 
sociala och aktiva lärandet. (Kroksmark, 2011). Detta åstadkommer man genom att vara 
närvarande med barnen och visa intresse för dem och samtala med dem. Det sociokulturella 
perspektivet beskriver att man är en del utav det sociala och att man utvecklas tillsammans i 
samspel i grupper. Vygotskij menar att barn är deltagare i en gemensam kultur och att 
inlärning sker i en gemensam process (Kroksmark, 2011). 

3. Metod 
I detta kapitel kommer presenteras den metod som ligger till grund för denna studie. 
 

3.1. Urval 
Denna studie är baserad på intervjuer som har gjorts på fyra olika förskolor i en och samma 
kommun i södra Sverige. Urvalet av förskolor genomfördes genom att jag kontaktade två 
förskolor som jag hade kännedom om att de har blandade barngrupper (barn med olika 
kulturell bakgrund). De andra två förskolorna hade jag inte någon större kännedom om sedan 
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tidigare. Dessa fyra valdes ut genom att det är en liten kommun och utbudet av förskolor 
därför inte är stort. 
 
Efter att förskolorna var utvalda så var jag tvungen att välja en avdelning på varje förskola. 
Åldern spelade ingen större roll men jag tänkte att jag ville besöka minst en 1-5 avdelning. 
Utfallet blev att jag fick besöka tre stycken 1-5 avdelningar och en 1-3 avdelning. Valet av 
ålder spelar som jag nämnde ovan ingen större roll då det är behovet som avgör hur mycket 
man ska jobba med TAKK. Valet av de jag skulle intervjua bestämdes efter vilka 
förskollärare som ville och kunde delta. Jag intervjuade fyra stycken som alla hade 
förskollärarexamen. Jag ville även att de skulle ha varit i kontakt med TAKK för att på så vis 
kunna få ut det mesta möjliga av studien. 
 

3.2. Datainsamlingsmetod 
För att få fram det bästa resultatet till denna studien blev utfallet att fyra stycken förskollärare 
intervjuades. Typen av intervjuer som har använts är semistrukturerade intervjuer. Denna 
metod valdes därför att studien jag ville ha specifika frågor som jag ville ha svar på för att på 
så vis kunna få fram det mest jämförbara resultatet (Bryman, 2008). Studiens frågor är öppna 
frågor vilket innebär att det ger respondenten möjlighet att svara utefter sina egna 
erfarenheter. För att skapa samma förutsättningar för alla, gavs alla respondenterna samma 
frågor.  
 
Intervjuerna skedde var för sig, för att respondenterna inte ska låta sig påverkas av andras 
svar. Det finns inga rätt eller fel svar på de frågorna som ställs till respondenterna utan det är 
deras egna åsikter, tankar och erfarenheter som ligger till grund för svaren. Det är hur 
vardagen fungerar i verkligheten på förskolan som är av intresse. Intervjuerna var så kallade 
direkta intervjuer, vilket betyder att de sker ansikte mot ansikte för att få det personligt. Det 
som kan bli negativt vid direkta intervjuer är att respondentens svar kan påverkas då det finns 
en intervjuare närvarande (Bryman, 2008). Intervjuaren bör, för att undvika detta, presentera 
sig, förklara studiens syfte och varför hen har kommit till förskolan, vilket jag följde. 
Respondenterna här fick även information om att det inte spelar någon roll ifall de inte jobbar 
aktivt med TAKK för tillfället. Intervjuaren ska även tala om att respondenterna kan komma 
att nämnas i arbetet med då under annat namn samt att allt de säger endast kommer vara för 
studiens syften och även denna anvisning följdes. När studien är klar så kommer även all data 
som har används vid intervjuerna att förstöras. 
 
För att intervjuerna ska flyta på bra är det viktigt att intervjuaren är väl bekant med sina 
frågor, man kan till exempel ha frågorna tillgängliga skriftligt för att underlätta intervjun. 
(Bryman, 2008). Då vissa frågor kan vara lika varandra och eventuellt gå in i varandra så 
respondenten hinner svara på en fråga som är med i frågeschemat innan den har framkommit, 
är det oerhört viktigt att man ställer frågan ändå. Detta på grund av att intervjuerna ska bli så 
lika varandra som möjligt för att intervjuaren inte ska kunna påverka resultatet av svaren. 
Intervjuerna spelades i mitt fall även in för att det är näst intill omöjligt att hinna skriva, 
lyssna och ställa frågor samtidigt. Dessutom kan situationen bli mer bekväm för respondenten 
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om man har ögonkontakt med intervjuaren istället för att man ska sitta och skriva ner allt som 
sägs.  
 

3.3. Procedur 
Jag arbetade fram en bilaga där man kunde se vad som var min grund till undersökningen (se 
bilaga 1). Efter syftet gjordes det tolv stycken intervjufrågor (se bilaga 3). Nästa steg var att 
skicka ett samtyckesbrev till förskolecheferna på de förskolor som jag önskade att besöka. Det 
var två stycken förskolechefer som jag mailade gällande de fyra förskolor som jag önskade 
besöka. Jag fick tillträde till samtliga förskolor. Sedan kontaktades personalen på dessa 
förskolor. Jag kontaktade tre stycken 1-5 avdelningar och en 1-3. Jag hörde mig för ifall de 
var intresserade av att medverka i min undersökning samt förklarade lite kortfattat vad den 
handlade om. Alla var mycket positiva till undersökningen och gav sitt medgivande. Efter 
detta bokade vi in tid för intervjuerna. När intervjutillfällena väl skedde valde förskollärarna 
var någonstans det skulle ske. Jag hade även med mig en samtyckesblankett till förskollärarna 
(se bilaga 2) där de fick ge sitt medgivande. Intervjuerna är inspelade med hjälp av en 
mobiltelefon. 
 

3.4. Databearbetning 
Efter intervjuerna av respondenterna, avlyssnades intervjuerna och transkriberades. 
Intervjuerna är transkriberade så ordagrant som möjligt för att undvika tolkningssvårigheter så 
långt det gick. Efter att allt var nerskrivet så gick jag igenom allt samt kategoriserade och 
analyserade materialet. 
 
3.5. Etiska överväganden 
Det finns fyra stycken forskningsetiska principer som ligger som grund för all humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2011). Principerna handlar om god 
forskningssed och de personer som fyller en funktion i den forsknings som bedrivs. Nedan 
kommer jag först beskriva vilka de principerna är, sedan kommer jag att förklara i kort hur jag 
har använt mig av dessa principer i min studie. Informationskravet: Det talar om att jag som 
forskar har en skyldighet att tala om mitt syfte med min undersökning. 
Samtyckeskravet: Samtyckeskravet talar om att deltagandet är frivilligt samt att deltagarnas 
medverkan i studiens gång när som helst kan avbrytas. Konfidentialitetskravet: Det innebär att 
man som forskare har om skyldighet att allt materialet som har samlats in som exempelvis 
personuppgifter ska hanteras och lagras ytterst varsamt. Nyttjandekravet: Det talar om att all 
fakta och information som samlas in om de medverkande aldrig får användas till något annat 
syfte än vad informanterna har gett sitt godkännande till. Inför arbetet informerade jag 
förskolecheferna samt förskolepersonal om syftet med min undersökning. Jag delade ut en 
blankett till förskolepersonalen där de fick ge sitt samtycke till undersökningen. På förskolan 
informerades personalen om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. 
Personalen fick även information om att alla uppgifter som samlas in kommer hanteras och 
lagras varsamt då ingen utanför studien ska kunna ta del av dessa uppgifter samt att all 
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information som samlas in endast kommer att användas till det syfte informationen är tänkt 
för. 
 

3.6. Reliabilitet 
Enligt Bryman (2008) är reliabilitet i en undersökning något som man kan tillförlita sig på i 
studiens genomförande samt metod. Ifall det är någon annan som genomför studien med 
samma förutsättningar och får ett likvärdigt resultat kan man säga att reliabiliteten är hög. Det 
bevisar då att det inte uppkom utav tillfälligheter.  
 
För att studien skulle ha så hög reliabilitet som möjligt valde jag att göra intervjuerna så 
likvärdiga som möjligt. Jag bestämde intervju frågorna medans förskollärarna bestämde dag, 
tid samt plats. Något som dock kan inverka negativt på reliabiliteten är ifall intervjuaren 
känner sig osäker på sin roll som intervjuare. Det kan vara att intervjuaren kommer av sig och 
inte ställer informativa följdfrågor. Detta är inte något jag själv upplevde som ett störande 
moment då jag kände mig trygg i min roll som intervjuare. Mina intervjufrågor handlade 
främst om TAKK och det man kunde märka var att på någon förskola arbetade de inte så 
aktivt med TAKK och då blev respondenten en aning obekväm och blev lite mer reserverad. 
Detta är något som kan bli problematiskt då känsliga frågor till informanter kan påverka 
reliabiliteten när personen känner sig trängd i en fråga (Löfdahl 2014). 
 
3.7. Validitet	
Man kan beskriva validitet med att det mäter det som är relevant för studien. En undersökning 
kräver hög validitet för att anses meningsfull. Man måste använda sig av rätt metod för att få 
ut precis det man söker svar på. Använder man sig av fel metod så kan man ändå ha hög 
reliabilitet men låg validitet. Jag har använt mig av strukturerade intervjuer men det har även 
funnits utrymme för egna slutsatser från informanterna. Detta har då använts för att kunna 
styrka den egna beskrivningen och på så vis kunna få en ökad validitet (Bryman, 2008). 

4. Resultat 
Nedan kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Syftet med denna studien var att ta 
reda på ifall TAKK kan användas som en språkbrygga gentemot barn med annat modersmål 
för att kunna intrigeras i det svenska språket samt att undersöka vilken relation förskollärarna 
har till TAKK. Resultatet kommer att presenteras utifrån de forskningsfrågor som jag har 
utformat (se bilaga 3). De namn som presenteras i resultatet är inte personernas riktiga namn, 
de är avidentifierade. De kommer kallas för Marie, Åsa, Laila och Jenny. Dessa personer har 
varit verksamma mellan 0-35 år inom yrket. Utformningen av resultatet kommer att redovisas 
genom att jag bedömer varje forskningsfråga som har ställts. Några av svaren kommer jag ge 
en kortare förklaring på i löpande text medan andra kommer redovisas genom att jag citerar 
vad förskollärarna har svarat samt att jag ger en egen analys efter det. 
	
Hur ser barngruppen ut? 
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Denna fråga ställdes därför jag ville ha en överblick på hur barngruppen ser ut på deras 
respektive förskola. Tre pedagoger jobbade på en 1-5 års avdelning medans en jobbade på 1-3 
års avdelning. Maria och Åsa förklarade att deras barngrupp är en blandad barngrupp med 
barn som förstår det svenska språket samt barn som inte besitter språket ännu. Laila jobbar på 
en 1-3 års avdelning vilket inte var en blandad barngrupp utan där är det endast barn som 
behärskar det svenska språket, men där finns det barn som är behov av särskilt stöd. Jenny 
jobbar på en 1-5 års avdelning som inte heller den är blandad.  
 
Vilka erfarenheter har du av TAKK? 
I denna fråga ville jag ta reda på vilken typ av erfarenhet respektive förskollärare besitter av 
TAKK. Samtliga förskollärare har gått kurser inom TAKK. De jobbar med TAKK i 
verksamheten och använder sig av det i barngruppen. Den som besitter en annan erfarenhet av 
TAKK och har jobbat mer aktivt med det är Åsa som har använt sig av det i särskolan i två år.  
 
Varför började ni arbeta med TAKK? 
Denna fråga valde jag ut därför jag ville veta ifall de började jobba med TAKK av någon 
särskild anledning eller om de använder sig av TAKK därför att man alltid har gjort det på 
förskolan. Här svarade samtliga förskollärare att man började använda sig av TAKK därför 
kommunen som de jobbar i började erbjuda kurser inom TAKK. Sedan såg man att det fanns 
ett behov för barn som inte kan uttrycka sig men har ett behov för det. 

 

Det är för att förtydliga språket och hjälpa barn som har svårt med språk. Barn 
som inte har ord, de vet vad de vill säga men får inte ut det som de vill ha sagt. 
Då kan man förtydliga med tecken. Eller barn från andra länder som inte kan så 
många svenska ord, de lär sig tecken mycket snabbare än ett ord. Det är att 
komplettera språket. 
     - Marie 

 
Utifrån Maries svar kan man utläsa att behovet av att använda sig av någon form av 
komplement finns och att då TAKK kan fungera som det komplementet. Hon påvisar även att 
barn lär sig tecken snabbare än ord. TAKK kan då vara ett bra sätt att arbeta för kunna 
inkludera de barn som inte har orden ännu. 
 
Vad ser du för fördelar/nackdelar med TAKK? 
Alla förskollärare var överens om att det inte fanns någon nackdel med TAKK utan såg bara 
fördelar. Nedan kommer jag citera alla fyra förskollärare med några av de fördelar som de 
nämnde under intervjun. 
 

Jag ser bara fördelar med det. Till och med de barnen som är ett år lär sig även 
om det inte är lika tydligt. Det är ett språk som barnen lär sig fort och det hjälper 
till. Det ger mer självförtroende till barnen 

     - Jenny 
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Fördelar är att för flerspråkiga barn kan det fungera som en bro för. De barnen 
som har motoriska svårigheter så man inte kan rent fysiskt prata då kan man 
använda det som ett hjälpmedel. Eller du är språkligt medveten om orden men 
du kan inte prata utan kan då istället uttrycka dig med hjälp av tecken som stöd. 

     - Åsa 
	

Man stryker under och stärker det man säger. De barnen som har svårt att 
uttrycka sig muntligt får ett annat språk att använda sig av. Som för oss som har 
barn med särskilda behov, även om de inte kan prata så märker man att de tar 
tecken när vi gör det. 

     - Marie 
	

Alla barn får något sätt att kommunicera med. Se de allra minsta barnen som 
börjar hos oss som är ett år. Då kan man förstärka, mamma kommer sen. Man 
visar tecken när man pratar och det kommer då stärka barnens språk. Har man 
då barn med annat modersmål så visar vi tecknet för exempelvis lampa samt att 
vi även visar en bild för att förstärka. 

	 	 	 	 	 -	Laila	
	
Det man kan avläsa av svaren ovan är att samtliga förskollärare har positiva erfarenheter av 
TAKK i verksamheten. De beskriver att det fungerar som ett hjälpmedel i barnens vardag, att 
barnen får ett extra medel att uttrycka sig med. De pratar även om att stärka barnens språk 
genom att använda sig av tecken. Sammanfattningsvis kan man tolka svaren ovan som att 
tecken som stöd har flera fördelar men något som samtliga är överens om är att TAKK är ett 
bra hjälpmedel att använda sig av i verksamheten. 
	
För vilka barn använder ni TAKK? 
För tillfället jobbade förskollärarna olika mycket med tecken som stöd i verksamheten. De 
förklarade samtliga att man valde att jobba med det när behovet uppkom. När det exempelvis 
finns ett barn i en barngrupp som är i behov av särskilt stöd. Eller när det kommer barn som 
har ett annat modersmål och man då måste finna andra sätt att kommunicera med varandra. 
De menade att man använder tecken som stöd till alla barnen men att man endast använder det 
mer aktivt när behovet framkommer. När behovet inte är lika stort förklarade Jenny att man 
använde sig av tecken när man sjöng sånger på samlingarna men att man inte använde sig av 
det i det vardagliga språket. De två förskolorna som hade en mer blandad barngrupp använde 
sig mycket av tecken, men de använde sig av tecken i kombination med bilder. Därför anser 
pedagogerna att tecken är ett bra hjälpmedel men att man ska kombinera det med bilder för att 
barnen ska få en större förståelse. 
 
 

Barnen kan lära sig att imitera tecken som vi gör, vi kan säga katt och göra 
tecknet katt och barnet härmar oss. Men det vet inte vad det betyder. För att 
barnet ska förstå är det viktigt att kombinera det med bilder. Då visar vi en bild 
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på en katt. Barnet kanske säger katt på sitt hemspråk och jag säger katt på 
svenska och visar tecknet. Då har både jag och barnet lärt oss något nytt.   

     - Marie 
 
Barn med annat modersmål än svenska 
Samtliga förskollärare anser att barn med annat modersmål visar större förståelse för 
verksamheten när man använder sig av TAKK samt att de lär sig det lär sig det svenska 
språket snabbare. Förskollärarna menade även på att man inte bara kan använda sig utav 
TAKK, man ska kombinera det med bilder. Samtliga förskollärare svarade att man säger först 
det svenska ordet sedan visar man med tecken och kombinerar detta med en bild för att 
förstärka det. Men det kräver att man kontinuerligt ger barnen ett flöde med ord och tecken.  
 
Använder sig barn av tecken? 
Under denna rubrik kommer två frågor att beröras. Det är fråga åtta samt nio (se bilaga 3). 
Maria och Åsa förklarade att eftersom deras barngrupper är blandade krävs det av personalen 
att man ska finna ett sätt för alla barnen att kommunicera. De fokuserar då på att arbeta aktivt 
med TAKK kombinerat med bilder för att kunna inkludera alla barnen. De beskriver även i 
intervjun att de har arbetat aktivt med TAKK då det alltid har funnits ett behov för det. Det 
har lett till att barnen är välmedvetna om hur man kan kommunicera med hjälp av tecken. 
Detta anser då Maria och Åsa är något positivt då det är en blandad barngrupp och de flesta 
barnen kan då kommunicera med varandra på något sätt. Där sker det kommunikation med 
tecken som stöd både när barnen kommunicerar med vuxna samt med de andra barnen. Åsa 
och Marie förklarar att barnen som mest använder sig av tecken i barn till vuxen 
kommunikation är de barn som inte besitter det svenska språket ännu. Förskolorna där Jenny 
och Laila jobbar beskrev även de att barnen använder sig av tecken men på deras förskolor 
var det mest när man hade sångsamling eller någon annan form av samling där det krävs att 
man använder sig av tecken, men det är då en styrd situation. Laila som jobbar på en 1-3 års 
avdelning beskrev att där använder sig barnen med hjälp av tecken i barn och vuxen 
kommunikation. Det kunde exempelvis vara att de sade mamma och samtidigt visade tecknet 
för jobba. Laila sa även att när de har lärt sig att behärska språket blir det gärna att de släpper 
tecken:  
 

Tänk dig ett barn som har gått från att krypa till att lära sig gå. Det barnet vill ju 
inte krypa. Barnet vill vara uppe och gå och utforska. Det är samma med tecken. 
I början kan de små barnen visa att mamma eller pappa jobbar men sedan när de 
lär sig att prata då släpper de tecknen. De förstår tecken när vi visar men de 
använder det själva inte i verksamheten. 

 
Det man kunde avläsa utav deras intervjuer var att barnen kan tecken men de använder det 
inte utifall det inte är nödvändigt. Jenny sa ”Leken har egentligen inget språk, men det blir 
oftast enklare när alla barnen förstår innebörden av leken”. 
 
Annorlunda verksamhet utan TAKK 
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Nedan kommer jag att skriva ett svar ifrån varje förskollärare och sedan kommer jag att tolka 
de svaren. De svaren bygger på hur de tror att verksamheten skulle se ut ifall man inte 
använde sig av TAKK. 
 

Ja kan tänka mig att för de barnen som verkligen har behov av och använder 
tecken tror jag att det bli svårare att kommunicera för dem och mycket mer 
frustration kommer att tillkomma. 

     - Åsa 
 

Bild och tecken ger en trygghet för barnen speciellt de som är i behov av särskilt 
stöd. Det ger dem ett förtydligande. Jag tror därför det skulle kunna bli en 
otrygghet för barnen. 

     - Marie 
	

Det är ett pedagogiskt sätt man använder när man arbetar. Hade man inte använt 
sig av det hade nog funnits ett annat komplement att arbeta utifrån. Men jag 
upplever att det är ett bra hjälpmedel. Jag tror att verksamheten hade kunnat 
fungera på ett bra sätt utan tecken men att man då hade använt sig av något 
annat istället. 

     - Jenny 
	
	

Jag tror att vår tambur hade sett annorlunda ut då vi har ett bildschema med 
bilder och tecken. På samlingar förstärker vi första bokstaven i barnens namn 
det skulle försvinna. Barnen lär sig sin första bokstav snabbt och det tror jag är 
på grund av att vi använder oss av tecken. Jag tror det är bra för verksamheten 
och att det blir mer konkret när man använder sig av tecken. Därför tror jag att 
verksamheten skulle påverkas negativt ifall man tar bort tecken. 

	 	 	 	 	 -	Laila	
	
Utav deras svar ovan kan man snabbt avläsa att samtliga förskollärare tycker att tecken 
fungerar som ett bra stöd i verksamheten och att det är ett bra komplement att använda sig av i 
verksamheten. De beskriver även i sina svar de tror att verksamheten hade sett annorlunda ut 
ifall man inte använder sig av TAKK. Det skulle exempelvis kunna skapa en otrygghet bland 
barnen. Det skulle kunna bli svårare för barn att kunna kommunicera. Jenny beskriver att hon 
tycker att TAKK är ett bra hjälpmedel att använda sig av i verksamheten, men skulle man 
sluta använda sig av tecken skulle det istället finnas något annat komplement som man kan 
arbeta med i verksamheten. 
 
Personal och TAKK 
Samtlig personal på förskolorna använder sig av TAKK på de avdelningar som de jobbar på. 
Hur mycket personalen på respektive förskola jobbar med TAKK beror på vilken erfarenhet 
de besitter. Men har de bestämt att det ska jobbas aktivt med tecken är det viktigt att man gör 
det. Erfarenheten kunde bero på vilka kurser personalen har gått på, hur mycket information 
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som de får på sina arbetslagsträffar. Men det kan även bero på hur intresserade pedagogerna 
är själva för att lära sig nya tecken. Även om de ska lära sig nya tecken är det inte säkert att de 
har intresse för det och lägger ner tid på det. En förskollärare beskrev att det även kan bero på 
ifall någon ur den ordinarie personalen är sjukskriven och att det då sätts in en ny som 
eventuellt inte besitter den kunskapen.  
 
Viktigt att arbeta med TAKK 
På denna fråga var samtliga förskollärare rörande överens om att det är viktigt att jobba med 
TAKK för att barn med annat modersmål ska intrigeras i det svenska språket. Samtliga 
beskrev i respektive intervju att tecken som stöd kombinerat med bilder är ett bra hjälpmedel 
för att barnen ska kunna förstå vad som menas. 
 

4.1. Resultatanalys 
Samtliga förskollärare har arbetat med TAKK eller varit i kontakt med det någon gång under 
sitt yrkesliv. Även om de inte arbetar aktivt med det just nu så arbetar de med det när det 
behövs. Pedagogerna arbetar aktivt med det för att barnen ska få en lättare vardag på 
förskolan. Kan inte barnen uttala sig verbalt ska de ändå kunna få sina behov tillgodosedda 
och att barnen ska kunna göra sig förstådda. Det som framkom under intervjuerna var att 
samtliga förskolor tycker att TAKK är ett bra komplement i verksamheten gentemot de 
barnen som inte förstår det svenska språket. Men man anser även att man bör kombinera 
tecken med bilder då enbart tecken inte räcker för att barnen ska förstå. Pedagogerna 
återkommer ständigt till att det är viktigt att man har språket i förskolan. Kroksmark (2011) 
tar upp att talspråket är det högsta sociala verktyget och att man ska lägga stor vikt vid detta. 
Vygotskij talar om att barnens första språkimitation och efterlikningar är basen för det inre 
talet. Även här kan man se att när barn inte har talet så försöker de att imitera och efterlikna 
det som de i deras omgivning gör. 
 
En god grund för kommunikation på förskolan är att det är en god relation som förskollärarna 
har gentemot barnen. Ett begrepp som passar in här är intersubjektivitet, vilket betyder att 
man ska ha en förtrolig relation med barnen som förskollärare och att detta är grunden för att 
kommunikationen ska fungera mellan barn och vuxen på förskolan (Johansson 2011). 
Av det som har beskrivits ovan så ser man att kommunikation är oerhört viktigt för oss 
människor. Därför är det extra viktigt att de på förskolan kan erbjuda ett komplement till de 
som inte kan kommunicera verbalt. För att kunna skapa dessa komplement är det upp till 
förskollärarna att vara lyhörda och visa intresse till att de vill att barnen ska kunna få uttrycka 
sig och kunna kommunicera fast på ett annat sätt. Det är även viktigt att när vi har ett 
mångkulturellt samhälle så får vi inte glömma de barnen som har språket men att de har ett 
annat språk än det som vi förstår på förskolan. Då är det extra viktigt att man som 
förskollärare visar ett intresse till barnets modersmål för att på så vis kunna integrera det 
svenska språket. Läroplanen tar upp att det är viktigt att främja barnets modersmål och att vi 
som förskollärare visar ett intresse för det. Därför kan det som förskollärarna tog upp vara bra 
att kombinera tecken och bilder. Visar vi en bild på en katt, säger katt och visar tecknet katt så 
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är det lättare för barnet att förstå. Då kan barnet exempelvis säga ordet katt på sitt språk och 
göra tecknet. Upprepar vi ordet katt på barnets hemspråk visar vi ett intresse för dess språk. 
 

4.2. Slutsatser 
I denna studie kan man se hur förskollärarna tänker kring arbetet med TAKK i förskolan. Det 
man ville komma fram till i studien var ifall TAKK kan användas som en språkbrygga för 
barn med annat modersmål än svenska, samt hur de jobbar med TAKK i verksamheten. 
Nedan kommer det beskrivas i korta drag vad som har framkommit i denna studie. 
 

• Alla tillfrågade tycker att TAKK är ett bra komplement för barn med annat modersmål 
än svenska. Samtliga tycker att det ska kombineras med hjälp av bilder för att barnet 
ska få en bättre förståelse. Det kan användas som en språkbrygga men inte med enbart 
tecken. 

• De tycker att det är viktigt att man använder sig av TAKK med tanke på att det 
kommer fler barn från andra länder nu och därför måste man börja arbeta mer aktivt 
med det. 

• Förskolorna arbetar med TAKK när behovet finns. Vissa arbetade mer aktivt med det 
nu medan andra arbetade mer aktivt med det förr. De beskrev det som att det går i 
vågor. 

• Förskollärarna använder tecken till alla barnen i verksamheten, men mer aktivt till de 
som har ett större behov av det. 

5. Diskussion 
	
Jag visste tidigt att jag vill studera tecken som stöd i förskola och ha ett extra fokus på barn 
med annat modersmål än svenska men även undersöka hur de jobbar med TAKK för övrigt i 
verksamheten. När jag har varit ute i verksamheten har jag stött på barn som har ett annat 
modersmål och som inte kan det svenska språket tillräckligt för att kunna uttrycka vad de vill 
ha sagt. Jag har varit i kontakt med tecken men jag besitter inte alls någon större kunskap om 
vilka tecken som betyder vad. Jag kan bara några enklare tecken. Detta väckte då intresset till 
denna studie, att se hur förskolor jobbar med tecken och hur de ser på användandet av det till 
barn med annat modersmål. På de förskolor jag besökte kunde barnen iaktta de andra barnen 
för att förstå vad det var för uppgifter som skulle göras. Men det är inte lika lätt ifall man har 
en barngrupp som eventuellt bara består av barn med ett annat modersmål. Det hade varit 
mycket intressant att få reda på hur förskollärarna på de förskolorna jobbar för att kunna nå de 
barnen på ett effektivt sätt. 
 
Något jag reflekterade över var att vissa av förskolorna inte jobbade aktivt med TAKK utan 
man gjorde det när behovet uppkom. Man kan ställa frågan om det inte är bättre att det är en 
naturlig del av den dagliga verksamheten på förskola. Då integreras det naturligt för de barnen 
som befinner sig där. Annars kanske barnen reagerar över att det kommer ett nytt barn som 
inte kan svenska och helt plötsligt ska man börja jobba med tecken. Jag anser att det är bättre 
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att man jobbar aktivt med det hela tiden för att det inte ska bli konstigt för det nya eller det 
andra barnet ifall man inför något nytt i verksamheten. Det är redan tillräckligt känsligt som 
det är för det nya barnet att komma till en ny barngrupp där man inte kan språket. En 
anledning till att vissa förskolor inte jobbade aktivt med TAKK i verksamheten kan vara att 
det är förskollärarbrist på dessa förskolor. Personalen som de jobbar med besitter eventuellt 
inte den kunskapen som krävs för att använda sig av tecken på ett lärande sätt. Något annat 
som var intressant som alla förskolor tog upp fast att de inte jobbade lika aktivt med det var 
att tecken som stöd kombinerat med bilder ger en högre lärandefaktor hos barnen. De trodde 
absolut att tecken som stöd kunde fungera som en språkbrygga men att det måste kombineras 
med bilder. Det var något som de fyra förskollärarna var helt överens om. Det låter även helt 
självklart när man hör det men det är något som vi inte får ta för givet. Det är bättre att vara 
övertydligt så att barnen verkligen förstår. Alla var även överens om att tecken kan fungera 
som en språkbrygga men att man ska kombinera det med bilder. De upplevde även att barnen 
använder sig av tecken för att kunna göra sig förstådda i verksamheten. En licentiatavhandling 
skriven av Malin Niva Martinsson (2016) beskriver att TAKK kan förstärka förståelsen och 
samspelet i kommunikationen. Eter att man har stärkt det ska man ändra inriktning och 
fokusera på att utveckla barnets språk och ordförråd. 
Detta bekräftades i studien då pedagogerna använde sig av TAKK för att förstärka förståelsen 
och samspelet i kommunikationen. Pedagogerna använder sig även av tecken för att kunna 
stärka barnens ordförråd genom att förklara med tecken vad någonting är. Men pedagogerna 
beskriver att de använder sig även av bilder. Det man kan se av studien är att samtliga 
pedagoger tycker att TAKK är ett bra verktyg att använda sig av i verksamheten men att man 
ska kombinera det med bilder.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Samtyckesbrev förskolechef: 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Sara Einarsson och jag läser termin sex av sju på förskollärarprogrammet vid 
Karlstad Universitet. Jag ska nu påbörja mitt examensarbete, vilket är anledning till att jag 
kontaktar dig. Ämnet jag ska undersöka i mitt arbete kretsar kring språk och berättande i 
förskolan, mer specifikt vill jag studera om förskolepersonalen upplever att tecken som stöd 
kan hjälpa de barn som har ett annat modersmål än svenska att erövra svenska språket.  
 
För att få svar på min frågeställning önskar jag besöka förskolan XXX avdelning XXX för att 
där kunna intervjua en förskollärare kring mina funderingar i studiens syfte. 
Om detta är möjligt kommer jag skicka ut ett informationsbrev till förskollärarna så att även 
de är medvetna om varför jag kommer på besök och om de går med på att intervjuas, vilket 
självfallet är frivilligt. Jag kommer att besöka förskolan vecka? för att påbörja min intervju 
med förskolläraren. Vid intervjun kommer förskolläraren få informationen om att de när som 
helst kan dra sig ur studien. 
 
Deltagarna kan komma att nämnas i arbetet dock med annat namn än sitt eget och studien 
kommer att vara anonym. Även förskolan och kommunen kommer att vara anonym. All data 
jag samlar på mig under intervjun kommer endast att användas i syfte till mitt examensarbete 
och kommer förstöras när arbetet är avslutat och genomfört. 
 
Studien kommer avrapporteras vid Karlstads Universitet vid slutet av denna terminen. När 
arbetet är klart och genomfört kommer arbetet lagras elektroniskt vid universitetsbiblioteket.  
 
För att komma igång med min studie behöver jag ett samtycke av dig som förskolechef innan 
jag kan få ett samtycke av förskollärare, innan jag kan påbörja min studie. Om du godkänner 
detta ser jag gärna ditt samtycke snarast skriftligt, på mail, för att så snart som möjligt kunna 
skicka ut informationsbrev till förskollärarna. 

 
Har du några frågor kontakta mig gärna på 070- XXX 
Mail: XXX@live.com 
Med vänliga hälsningar, Sara Einarsson  
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Bilaga 2 
 
Samtyckesbrev förskollärare: 
 
Hej! 
Mitt namn är Sara Einarsson och jag läser nu termin sex av sju på förskollärarprogrammet vid 
Karlstad Universitet. Jag ska nu påbörja mitt examensarbete som berör ämnet Språk och 
berättande i förskolan. Syftet med min studie är att se förskolepersonalen upplever att tecken 
som stöd kan hjälpa de barn som har annat modersmål än svenska att erövra svenska språket. 
Detta är anledningen till att jag vill ha ditt godkännande för att intervjua dig. 
 
Om detta är möjligt kommer jag besöka förskolan v? för att kunna påbörja min intervju. 
Studien är självklart frivillig och man kan dra sig ur om man inte vill medverka längre. 
 
Deltagarna kan komma att nämnas i arbetet dock med annat namn än sitt eget och studien 
kommer att vara anonym. Även förskolan och kommunen kommer att vara anonym. All data 
jag samlar på mig under intervjun kommer endast att användas i syfte till mitt examensarbete 
och kommer förstöras när arbetet är avslutat och genomfört. 
 
Studien kommer att avrapporteras vid Karlstads Universitet vid slutet av denna termin. När 
arbetet är klart och genomfört kommer arbetet lagras elektroniskt vid universitetsbiblioteket 
 
Tack	på	förhand!	
Med	vänliga	hälsningar,	Sara	Einarsson.	
	
Jag	samtycker	till	att	delta	i	undersökningen		
	
Deltagarens	namn:	____________________________	 	
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor: 
 
1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
2. Hur ser barngruppen ut? 
3. Vad har du för erfarenheter av TAKK? 
4. Varför började ni jobba med TAKK? 
5.Vad finns det för fördelar/nackdelar med TAKK? 
6. För vilka barn använder ni TAKK? 
7.Upplever du att barn med annat modersmål än svenska visar större förståelse för 
verksamheten samt lär sig det svenska språket snabbare ifall man använder sig av TAKK? 
8. Märker ni att barnen använder sig av tecken för att göra sig förstådda? 
9. Använder barnen tecken i barn till barn kommunikation eller bara i barn till vuxen? 
10. Hur tror du att verksamheten skulle se ut om man inte använder sig av TAKK? 
11. Använder all personal TAKK? 
12. Eftersom det kommer mer barn från andra länder nu, upplever du att det är viktigare att 
man jobbar mer aktivt med TAKK? 


