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Abstract 

The purpose of this work is to show howcome ACC (Augmentative and alternative 

communication) would be used in preschool with all the children and not just with the 

children who are in need of it. This study therefore has the task of comparing two different 

preschools, one municipal and one private, to get knowledge of educators perceptions and 

expectations of its work with ACC in verbal communication with the children. To conduct the 

survey, questionnaires were sent to the respondents. One group of informants was working at 

a municipal preschool, the other group is working at a Swedish church's preschool. The 

questionnaires were compiled to show any similarities or differences among the preschools 

and what these may be depended on. The results show that educators in the municipal 

preschool are familiar with the work of ACC and welcomes the method. The replies from the 

respondents in the Swedish church's preschool are however show a certain resignation 

because respondents say they want to use ACC but they don’t really manage to create time 

and opportunities. 

The study also shows that the work of ACC in preschool represents a solid support to all 

children's language development and vocabulary building, regardless of difficulties. Thus it 

can be concluded that ACC contributes to children are treated in an equal way in linguistic 

communication with adults. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att visa hur det kommer sig att man började arbeta med TAKK 

(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i förskolan med alla barn och 

inte bara de barn som är i behov av det. Denna studie har därför till uppgift att jämföra två 

olika förskolor, en kommunal och en privat, för att få kunskap om pedagogernas uppfattningar 

och deras förväntningar i sitt arbete med TAKK i verbal kommunikation med barnen. För att 

genomföra undersökningen har enkäter skickats ut till respondenterna. Den ena gruppen 

informanter arbetar vid en kommunal förskola, den andra gruppen är verksam vid en av 

svenska kyrkans förskolor. Enkäterna har sammanställts för att visa eventuella likheter eller 

skillnader bland förskolorna och vad dessa eventuellt kan bero på. Resultaten visar att 

pedagogerna i den kommunala förskolan är insatta i arbetet med TAKK och ser mycket 

positivt på metoden. Av svaren från respondenterna vid den Svenska kyrkans förskola går det 

däremot att utläsa viss uppgivenhet eftersom respondenterna säger sig vilja använda TAKK 

men att det inte riktigt lyckas skapa tid och tillfällen. 

Av studien framgår dessutom att arbetet med TAKK i förskolan utgör ett gediget stöd till 

samtliga barns språkutveckling och uppbyggnad av ordförråd, oavsett svårigheter. Därmed 

kan man dra slutsatsen att TAKK bidrar till att barn behandlas på ett jämställt sätt i den 

språkliga kommunikationen med vuxna.  

 

Nyckelord 

Tecken som Aletrnativ och Kompleterande Kommunikation, Förskolan, Verbal 

Kommunikation, Språkutveckling 
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Inledning 

Det ämne som jag har valt att skriva är om hur metoden tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK1) kan användas i förskolan. TAKK är i första hand 

tänkt att vara ett hjälpmedel och stöd för barn med särskilda behov och i andra fall där barnets 

tal inte fungerar. Nu för tiden används denna typ av teckenstöd allt mer som en alternativ 

kommunikationsväg, till exempel när talet hos yngre barn inte riktigt fungerar eller har 

kommit igång. 

Jag har under lång tid varit intresserad av hur arbetet med TAKK fungerar i förskolorna, till 

exempel hur det kommer sig att pedagogerna på de förskolor jag har vikarierat eller 

praktiserat på väljer att använda detta med alla barn istället för att bara göra det med de barn 

som är i behov av det.  

Läroplanen för förskolan Lpfö 982 tar upp att i förskolan så ska inget barn utsättas för någon 

typ av diskriminering på grund utav kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning (Skolverket, 

2010). Under tiden jag studerat och har varit ute och vikarierat och praktiserat, har jag sett att 

TAKK används i allt högre grad, oberoende av vilka språkliga förutsättningar barnen har. Jag 

tror att metoden TAKK är något som kan hjälpa samtliga barn att utveckla sitt språk och detta 

i sin tur bidrar till likabehandlingen av barnen i förskolan. 

Före min utbildning till förskollärare har jag under några perioder arbetat som vikarie i olika 

förskolor, både kommunala och fristående. Eftersom jag då har lagt märke till att TAKK 

används i olika utsträckning i den pedagogiska verksamheten, skulle jag vilja kika närmare på 

hur det kommer sig och vilka konsekvenser det kan få. Därför har jag i min undersökning valt 

att jämföra två olika typer av förskolor för att se om det finns skillnader och/eller likheter i 

hur pedagogerna arbetar med TAKK. Genom dessa jämförelser tänker jag också ta reda på hur 

pedagogerna ser på TAKK som en metod i den verbala kommunikationen med barnen. 

Förskolans läroplan eller Lpfö 98 som den också kallas är ett styrdokument som vi som 

arbetar inom förskolan använder för att se vilka mål och riktlinjer som förskolan ska jobba 

och sträva emot. I Lpfö 98 står det att förskolan skall sträva efter att barnen utvecklar sitt 

                                                 
1 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation kommer nu benämnas som TAKK  
2 Förskolans läroplan benämns härefter Lpfö98 
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intresse för skriftspråk men även att de får en förståelse för symboler och dess kommunikativa 

funktioner. Det står också att de som jobbar på förskolan skall arbeta för att alla barns åsikter 

och uppfattningar respekteras. Dessutom är det ett mål att barnen får utveckla sitt kunnande i 

att uttrycka sina åsikter och tankar och genom detta får en möjlighet att påverka sin egen 

situation (Skolverket, 2010). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om ett urval pedagogers syn på metoden TAKK som 

verktyg i verbal kommunikation med yngre barn, vilka för- och nackdelar de finner med den, i 

vilken utsträckning de arbetar med den och vilka konsekvenser de ser av detta. Studien har 

således till uppgift att jämföra arbetet med TAKK i två förskolor, där den ena är en kommunal 

förskola och den andra är Svenska kyrkans förskola. Målet är dessutom att ge en inblick i för- 

och nackdelar med denna metod beroende på om den används enbart för barn med svårigheter 

i sin språkutveckling eller om den tillämpas bland samtliga barn i en grupp. Metoden TAKK 

redogörs för mer ingående i första stycket i uppsatsens inledning. 

För att nå detta mål har följande frågeställningar valts 

 I vilken utsträckning anser pedagogerna att de använder TAKK i förskolan? 

 Vilka eventuella för- och nackdelar ser pedagogerna med att arbeta med TAKK i 

verbal kommunikation med barnen i förskolan? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som relaterar till ämnet för min 

studie, alltså forskning om TAKK och andra slags kommunikationssätt som kan användas för 

att i förskolan främja barns språkutveckling.  

Forskaren Marilyn Daniels som arbetar på Department of Speech Communication vid Penn 

State University, tar i en av sina studier utgångspunkt i Thomas Hopkins Gallaudets(1787-

1851) tankar, en pijonär som verkade för de dövas rättigheter och möjligheter i samhället i 

USA, i första hand deras rätt till utbildning. Han ansåg och förespråkade att de barn som hade 

syskon som saknade hörsel borde få lära sig teckenspråk. Detta skulle enligt Gallaudets fylla 

två syften, dels så skulle de döva barnen få lättare för att prata och umgås med andra barn för 

att de kunde kommunicera via teckenspråket och dessutom kunde de barn som var hörande 

dra nytta av att de lärt sig teckenspråk eftersom det gynnade uppbyggnaden av deras ordförråd 

(Daniels, 1996). 

I linje med detta resonemang skriver Bente Svenning (2011) att det är en stor utmaning för oss 

vuxna att uppfatta barnens olika reaktioner och då hitta kommunikationsformer som medför 

ett samspel där barnen kan känna att de kan berätta sina åsikter och att de tas på allvar.  

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) anser att barn ska få samma respekt 

som vi vuxna och att vuxna får försöka att tolka det barnens säger och menar utifrån det sätt 

de uttrycker sig på. Med detta i åtanke frågar sig Svenning (2011) hur pedagoger i förskolan 

tar emot de som barnen försöker att förmedla. Enligt Arnér (2009) uppstår det i förskolans 

värld dagligen mängder av kontakter mellan barn och vuxna samt mellan barn. Men för att vi 

ska få veta något om barnens tankar och funderingar i olika kontexter så måste de först och 

främst tillfrågas och sedan få möjligheter och tid att reflektera. Således frågar sig Arnér 

(2009) hur barnen ska kunna utveckla sina egna ställningstaganden. 

Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt och Nina Thelander (2013) poängterar att alla barn ska 

ha möjligheten att delta i förskolans pedagogiska verksamhet. Till exempel att ett barn som är 

handikappat ska kunna ta del av det som erbjuds i verksamheten trots handikappet eller att ett 

barn som har ett annat språk ska kunna ta del av verksamheten på ett sådant sätt att denne 

känner att den inkluderas i verksamheten. 
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Två norska forskare har genomfört ett forskningsprojekt om teckenspråk där de tittar på vad 

som händer när hörande och icke hörande barn placeras i samma grupp på förskolan i Norge 

där kommunikationen skedde på både teckenspråk och med vanligt talspråk. De har dock 

fokuserat på vilka vägar de döva barnen har att lära sig att läsa och skriva i den miljö som de 

hamnat i, och i detta fall så är det i en miljö där de är tillsammans med hörande barn 

(Kristoffersen & Simonsen 2012). Detta är relevant för min studie eftersom den handlar om 

användningen av det tecknade språket i en grupp med en blandning av barn, där vissa barn 

inte behärskar talspråket så bra ännu.  

Talet i sig själv kan uppskattas till ca 10 % av den totala kommunikationen mellan människor. 

Det är därför det är bra att det finns olika symboler och tecken för olika saker för symbolerna 

har en mer generell betydelse som då innebär att man kan använda ett enda ord till flera olika 

saker men dessa saker har dock vissa karaktärsdrag gemensamt. Om man tar till exempel 

ordet bil så kan det betyda både leksaksbil, vår bil eller flera andra kombinationer men det är 

sammanhanget som talar om vilken typ av bil som individen menar(Heister Trygg, Andersson, 

Hardenstedt, Sigurd Pilesjö, 1998). 

Christine Cox Eriksson (2014) har skrivit en doktorsavhandling bestående av tre olika studier 

som fokuserar på barns språkinlärning, ordförråd och grammatiska kunskaper. Dessa har 

genomförts i samarbete mellan barn och föräldrarna. Studien visar att språkinlärning är en 

social process, som sker genom sociala interaktioner. Hon skriver även att forskning har gett 

starka bevis för effekterna av den sociala interaktionen mellan barn och vuxna för att främja 

språkutvecklingen. Därför anser jag det vara relevant att ta reda på vilka för- och nackdelar 

förskolepedagoger ser med metoden TAKK i den verbala interaktionen med barnen. 

Det finns examensarbeten på grundnivå som behandlar språkutveckling och arbetet med 

metoden TAKK3. Dessa visar att TAKK är ett bra hjälpmedel för barn med språksvårigheter 

och denna metod hjälper också till att sätta fokus på det enskilda barnet genom att man kan 

kommunicera med alla barn oavsett hur långt de kommit i sin språkutveckling. Det som de 

dock inte tar upp som jag vill diskutera i mitt arbete är hur skillnaderna med arbetet med 

TAKK skiljer sig mellan en kommunal och Svenska kyrkans förskola. 

 

  

                                                 
3 Via DiVA: Abramsson, Mette 2015, Algesson, Linda, 2011, Bumbar, Mirela, 2015  
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva mitt teoretiska perspektiv och hur det kommer till 

användning i min studie. 

Ett perspektiv är hur man väljer att se saker utifrån och i mitt fall så har jag valt att se min 

studie utifrån Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Detta eftersom hans forskning under 

senare tid blivit inflytelserik i Sverige. Anledningen till detta är hans tankar och forskning om 

samspel samt om den proximala utvecklingszonen och bägge två betonar att de erfarenheter 

som vi människor levt och varit igenom är det som har betydelse för vår utveckling 

(Kroksmark, 2011). Lev Vygotskij var en rysk psykolog som levde mellan 1896-1934. Han 

tillhör 1900-talets absolut främsta inom sitt område och har haft stort inflytande på didaktiken 

och pedagogiken under 1900-talets sista decennier. Vygotskij och hans forskning kunde dock 

har varit bortglömd nu då alla hans arbeten förbjöds av de stalinistiska makthavarna i 

sovjetunionen. Men genom bland andra Aleksandr Lurias och Aleksej Leontievs, som 

arbetade nära Vygotskij, så har flera av hans texter och teorier fått leva vidare(Kroksmark, 

2011). 

 

Det sociokulturella perspektivet  

Vygotskij (Jfr Säljö, R., 2000) var intresserad av inlärning och av det mänskliga tänkandet, 

detta innebär således att han antar att människornas mentala aktivitet i de saker de gör är 

mänsklig och att vi människor har medfödda reflexer och olika psykologiska funktioner som 

hela tiden förändras, utvecklas och integreras genom kulturella verktyg. Ett exempel på ett 

kulturellt verktyg är språket. Vygotskij lägger vikten på att allt vi människor lär oss och 

utvecklar är uttryck för ett så kallat socialt lärande och införlivande av sociala tecken samt 

internalisering av kultur och olika sociala relationer. Han understrycker att all vår 

psykologiska utveckling har en utgångspunkt i att vi människor alltid befinner oss i 

förändring. Han anser att i varje ögonblick så har vi en möjlighet att ta över och även utveckla 

olika kunskaper och erfarenheter från andra människor. Med andra ord vi kan lära oss av och 

tillsammans med andra människor (Kroksmark,2011). 
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Den proximala utvecklingszonen 

Det som vi människor som individer kan göra själva och det som vi kan göra när vi är 

tillsammans med andra benämnde Vygotskij som proximal utvecklingszon som betyder den 

närmaste utvecklingszonen. Man kan beskriva det som att på första steget så gör individen 

något tillsammans med andra som då är mer kapabla än individen själv och sedan på nästa 

nivå så har individen utvecklat en egen kapacitet och erfarenhet och kan då lösa olika sorters 

problem utan att någon annan är närvarande, på den tredje nivån så är det nya som individen 

lärt sig redan infört i individens tankesystem och det går då på ren automatik (Kroksmark, 

2011). 
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Metodologisk ansats och val av metod 

I detta avsnitt så kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att genomföra studien. 

Dessutom motiverar jag val av respondenter. 

Metodval 

En undersökning med hjälp av enkäter var ett bra metodval eftersom informanterna kan 

besvara dessa i mån av tid. Denna typ av enkätundersökning är tidsbesparande jämfört med en 

intervju, något som jag valde att beakta med tanke på den begränsade tiden för att skriva 

uppsatsen.  

Alan Bryman (2011) skriver att enkäter kan ha flera olika former men den allra vanligaste är 

att man skickar ut en enkät via brev till respondenterna som de sedan skickar tillbaka med 

post när de är färdiga. Detta kan dock ta lång tid, och därför valde jag att skicka ut mina 

enkäter via mail. På det sättet kommer de fram snabbt och jag ges möjlighet att få snabb 

respons. Ett annat argument som talar för enkäter är enligt Bryman (2011) att de i förhållande 

till intervjuer blir betydligt billigare att administrera, speciellt om det urval av personer som 

man tänkt intervjua har stor spridning geografiskt. Med andra or är det billigare att skicka ut 

enkäter än att lägga ut den tid och kostnaden det skulle bli att åka runt till alla olika 

respondenter runt om i landet. 

 

Urval 

Syftet med detta arbete är att få kunskap om pedagogers syn på metoden TAKK, vilka för- 

och nackdelar de finner med metoden, i vilken utsträckning de arbetar med den och vilka 

konsekvenser de ser av detta. Studien har således till uppgift att jämföra arbetet med TAKK i 

två förskolor, där den ena är en kommunal förskola och den andra är Svenska kyrkans 

förskola.  

Detta får jag reda på genom jämförelse mellan de två förskolorna, där jag tar reda på hur 

pedagogerna arbetar med TAKK. Vidare var det viktigt att den ena förskolan skulle vara 

kommunal och den andra skulle vara fristående eftersom jag ville jämföra en förskola som 

ingår i kommunens utbud med en som inte gör det för att se om det fanns några för-och/eller 

nackdelar när det kommer till arbetssätt kring TAKK. Ett annat kriterium var att de bägge 

förskolorna arbetade med TAKK.   
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Genomförande 

En viktig del i upplägget var att ha kontroll på hur allting fortlöpte och vad som skulle göras 

när. Under tiden som jag skrev min enkät så hörde jag av mig till två stycken förskolor och 

frågade om 5 stycken pedagoger på varje förskola om de kunde tänka sig att svara på min 

enkät och fick till svar att det inte var något problem. Jag kände att det var lite svårt att sätta 

en tidsram på hur länge de som skulle svara på enkäterna skulle få på sig att svara på dem och 

skicka tillbaka dem till mig. Jag ville inte att de skulle känna varken stress eller press på att 

svara snabbt. Samtidigt så ville jag inte ge för mycket tidsspann på enkäten eftersom jag 

skulle hinna få in alla enkäter och sammanställa dem under den tid jag fått för att skriva mitt 

examensarbete.  

Frågorna har utformats på så sätt att de pedagoger som svarar på enkäten inte behöver nämna 

någon av barnens namn och heller inte sina egna om de inte vill. Detta gjordes för att skydda 

respondenternas identitet och för att de ska skyddas från skada och kränkning. För att inte 

behöva röja deras namn kommer jag eventuellt att ge respondenter fiktiva namn om det skulle 

behövas. När alla enkäter kommit in och jag sammanställt dem och jag skriver i mitt arbete 

om det resultat som kommit fram så är det också viktigt att skriva ned bakgrunden till att jag 

valde att ens utföra den undersökning som gjorts, vilket material jag använde mig av ska vara 

med för att läsaren ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt av den vetenskapliga 

kvaliteten av de resultat som kom fram (Vetenskapsrådet, 2011) 

 

Etiska överväganden 

När man gör en fältstudie är det viktigt att veta om vilka etiska överväganden man måste 

förhålla sig till, och det är vad jag tänker ta upp i detta avsnitt. 

Informationskravet är det första av fyra principer och innebär att forskaren måste informera 

alla personer som kommer att bli berörda av studien om dess syfte. Detta innebär bland annat 

att respondenterna ska veta att om de vill delta eller inte i studien är helt frivilligt och att de 

får hoppa av om de vill. De ska också ha informerats om vilka moment som kommer att ingå 

(Bryman, 2011). Jag hörde av mig till förskolorna och berättade vad jag skulle göra för studie 

och om de kunde tänka sig att delta, men jag berättade även vad studien kommer gå ut på och 

att det är helt frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att hoppa av. 
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Samtyckeskravet är den andra principen som man måste ta hänsyn till och den innebär att alla 

deltagare i en studie bestämmer helt själv om sin egen medverkan. Om någon som forskaren 

vill ska medverka i studien är minderårig så måste man få föräldrar eller vårdnadshavares 

godkännande (Bryman, 2011). Jag informerade de pedagoger som skulle svara på min enkät 

att genom att de svarar på enkäten och skickar den till mig så ger de sitt samtycke till att vara 

med i min studie. 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen man måste ta hänsyn till och det innebär att 

alla uppgifter som finns om de som ingår i studien måste behandlas med störst möjlig 

konfidentialitet. Forskaren måste även förvara eventuella personuppgifter så att inte obehöriga 

kan få tillgång till dem (Bryman, 2011). Jag informerade mina respondenter att jag under inga 

omständigheter kommer att låta någon annan än mig själv behandla deras enkäter och ingen 

obehörig kommer att få ta del av enkäterna eller se vem som skrivit dem.  

Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen och den innebär att alla uppgifter som 

samlas in om respondenterna får endast användas i forskningsändamålet (Bryman, 2011). Jag 

informerade mina respondenter att när mitt arbete är färdigt och godkänt så kommer allt 

material och information som jag samlat in förstöras. 

Validitet 

Validitet är ett annat ord för giltighet och när det kommer till en studie så är det för att nå så 

långt som det bara går för att besvara syftet med sin studie, så behöver man tänka på att man 

endast gör det som svarar på syftet och ingenting annat. Man måste tänka på om man mäter 

det som det är tänkt att man ska mäta och om de frågor man ställer är giltiga för att besvara 

ens syfte (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen, 2014)  

Validiteten kan möjligtvis ifrågasättas men jag vill hävda att den ändå ligger i enlighet med 

vad man kan kräva av en kvalitativ studie att de frågor jag ställer till mina respondenter i 

enkäten är betydelsefulla och är kopplade till det syftet jag har med min studie. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur noga man är på att mäta olika saker som till exempel enkäter 

eller intervjuer. Det finns många olika sätt som man kan använda om man vill stärka 
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reliabiliteten i en undersökning, man kan till exempel låta en annan forskare genomföra ens 

undersökning en gång till eller att den andra forskaren upprepar delar av undersökningen. Ett 

annat exmpel är att man använder olika analysinstrument när man ska titta på resultaten, för 

då kan man se om resultaten förändras något beroende på vilket analysinstrument man 

använder (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009). Med andra ord ska min studie vara så pass 

pålitlig att om någon annan skulle skicka ut en enkät med samma frågor finns det stor 

sannolikhet för att respondenterna skulle svara likadant. 
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Resultat  

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultaten av mina enkäter, dessutom utifrån mitt syfte 

och mina frågeställningar kommer jag påvisa eventuella skillnader mellan respondenternas 

svar på de olika förskolorna. 

Jag skickade ut totalt 10 enkäter till två olika förskolor, alla pedagoger utom en på den 

kommunala förskolan svarade på min enkät. 

Som jag nämnde i metod avsnittet så har jag valt att ha öppna frågor i enkäten vilket innebär 

att det inte finns några svarsalternativ. Detta för att jag hoppades på att pedagogerna skulle 

svara så öppet och ärligt som möjligt och inte känna sig tvungna att välja ett svarsalternativ. 

Här nedan kommer jag att visa frågorna och en summering av svaren4 på enkätsvaren. 

Samtidigt jämför jag svaren mellan de två olika förskolorna. 

Fråga 1: Arbetar ni med tecken i din förskola som stöd till språk och kommunikation?  

På denna fråga så svarade alla pedagoger på den kommunala förskolan att de arbetar med 

TAKK under hela dagen som barnen vistas i förskolan. Däremot svarade pedagogerna på 

kyrkans förskola att de inte arbetar aktivt med TAKK utan endast inkluderar det i 

verksamheten vid ytterst få moment. 

Fråga 2: Vad tycker du om tecken i förskolan? 

Här svarade pedagogerna på den kommunala förskolan att de anser att TAKK är ett värdefullt 

hjälpmedel/verktyg vid språkutveckling då det ansågs vara ett bra hjälpmedel i pedagogernas 

uppdrag att ge barnen stöd i sin språkutveckling. Medan pedagogerna på den kyrkans förskola 

svarade att TAKK är ett lämpligt arbetssätt när man kommer igång med det.  

Fråga 3: Hur upplever du att barnen reagerar på användandet av tecken i förskolan? 

På denna fråga så svarade pedagogerna på den kommunala förskolan att barnen reagerar 

positivt och vill lära sig mera tecken. På den kyrkans förskola ansåg pedagogerna att barnen 

reagerar positivt och vill lära sig mera.  

                                                 
4 För personliga svar kommunal förskola, se bilaga 2,  

  För personliga svar Svenska kyrkans förskola, se bilaga 3 
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Fråga 4: När ni började jobba med tecken i förskolan var det ett eget initiativ från er 

pedagoger eller var det något som ni fick i uppdrag av er chef eller liknande? 

Här svarade pedagogerna på den kommunala förskolan att det var dels för att de fått i uppdrag 

att stödja barns språkutveckling, och att det var en blandning av uppdrag och eget initiativ. På 

kyrkans förskola så svarade pedagogerna att de fått det i uppdrag av sin chef att arbeta med 

TAKK. 

Fråga 5: Vad tycker du det finns för positiva faktorer med användandet av tecken? 

Här så svarade pedagogerna på den kommunala förskolan att alla barn kan vara delaktiga och 

att det stödjer och hjälper barnens språkutveckling. Pedagogerna på kyrkans förskola 

instämmer på denna fråga med den kommunala förskolans respondenter i att det hjälper 

språkutvecklingen hos barnen. 

Fråga 6: Tycker du det finns några negativa faktorer med användandet av tecken i 

förskolan? 

Här svarade både den kommunala och kyrkans förskola enhälligt att det inte finns några 

negativa faktorer med att jobba med TAKK. 

Fråga 7: Har ni förankrat arbetet med tecken på något speciellt sätt hos 

föräldrar/vårdnadshavare? 

På denna fråga så svarade den kommunala förskolan att de berättar att de arbetar med TAKK 

men att de mest förankrar det med föräldrar/vårdnadshavare som har barn som är i behov av 

att arbeta med TAKK. Kyrkans förskola svarade att de inte förankrat så mycket med 

föräldrar/vårdnadshavare utan de har bara nämnt det någon gång. 

Fråga 8: Är det något som du skulle vilja ändra på i ert arbete med tecken i förskolan? 

På denna fråga svarade respondenterna på de bägge förskolorna att de skulle vilja ha mera 

utbildning i området då de anser att deras kunskap inte är optimal vid alla tillfällen. 
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Sammanfattning av resultat  

Resultaten visar att pedagogerna som svarat på enkäten är eniga i vad de tycker om arbetet 

med TAKK i förskolan. Detta påvisar att TAKK i förskolan har en ganska stor och central roll 

då det ger alla barn möjligheten att prata med varandra även om man kanske inte har språket 

ännu eller ens möjligheten att kunna prata, då är TAKK ännu viktigare för att kunna samtala 

och känna samhörighet med andra. 

På den kommunala förskolan använder de TAKK under vardagen på förskolan i både inne och 

utomhus miljö. De har fått utbildning inom området och de önskar vidare 

utbildningsmöjligheter, men generellt så är de nöjda med arbetet med metoden TAKK. 

På kyrkans förskola är de ganska överens men här kan man förstå genom svaren att det är lite 

tyngre stämning kring arbetet med TAKK. Man märker att pedagogerna både vill jobba med 

TAKK och tycker det är ett bra och positivt arbetssätt men de har inte riktigt kunskapen eller 

tiden som de skulle vilja ha för att kunna jobba med tecken på det sättet som de vill. En känsla 

av frustration går att utläsa i svaren från pedagogerna på kyrkans förskola, då man märker att 

de på grund av brist på tid och utbildning säger sig inte kunna komma igång med arbetet med 

TAKK. Dessutom svarar de att känsla av otillräcklighet uppstår eftersom de fått detta i 

uppdrag av sin chef, att börja arbeta med TAKK utan att förutsättningar skapas, därmed får 

arbetet med TAKK en negativ klang eftersom de vill och får påtryckningar att arbeta med det 

men de kan och vet inte riktigt hur de ska göra det. På kyrkans förskola svarade samtliga 

pedagoger att det som de anser är positivt med att använda TAKK är att det förstärker barnens 

språk, och ger stöd i språkutvecklingen. Dessutom är verktyget ett ovärderligt hjälpmedel för 

de barn som behöver stöd i sitt språk om de till exempel är sena med talet.  

Enligt enkätsvaren finns det skillnader i arbete med TAKK beroende på om förskolan är 

kommunal eller privat. De tillfrågade respondenterna i båda förskolorna tycks var för sig vara 

eniga i vad de vill och vad som skulle behövas för att de skulle kunna göra sitt arbete på bästa 

sätt. Dock poängterar pedagogerna på den kommunala förskolan att de har fått bättre tillgång 

till utbildningar jämfört med vad pedagogerna på kyrkans förskola kan berätta om.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att ha med både en resultatdiskussion där mitt resultat av min 

studie diskuteras och granskas utifrån andra forskningsresultat och slutsatser. Det kommer 

också finnas en metoddiskussion där jag granskar den metod jag använt mig av. 

 

Resultatdiskussion 

Utifrån enkätsvaren5 visar det sig att arbetet med TAKK tillämpas både för hörande barn och 

för barn med särskilda behov, alltså de som är i verkligt behov av TAKK. Informanternas svar 

på frågorna 5 och 6 i min undersökning kan kopplas till vad Heister Trygg, Andersson, 

Hardenstedt och Sigurd Pilesjö (1998) säger om orala talets roll av den totala 

kommunikationen mellan två eller flera personer.  

Daniels (1994) beskriver ett test som man kan göra för att se hur mycket språklig förståelse en 

individ har. Det har visat sig att barn som arbetat med tecken utvecklar sitt ordförråd genom 

att personerna i barnens omvärld presenterar ord muntligt, visuellt och med hjälp av kroppen 

som redskap. Kristoffersen & Simonsen (2012) undersöker vad som händer om man placerar 

barn som hör och behärskar språket och barn som är döva och inte behärskar språket i samma 

utsträckning i samma grupp på en förskola. Dessa studier kan relateras till min undersökning 

som gjorts i förskolor där det fanns barn med blandad språkförståelse. Enligt de intervjuade 

pedagogerna använde barnen tecken som hjälpmedel för att förstå varandra och kunna 

kommunicera bättre med varandra. Således visar sig TAKK vara ett enkelt hjälpmedel som får 

barnen att bli delaktiga i det som görs och sägs i förskolan. 

I en annan av sina forskningsartiklar tar Daniels (1997) upp att språket är grundläggande att 

arbeta med och utveckla hos barnen och borde vara en av alla lärare och förskollärares 

huvudsakliga angelägenhet. Hon anser att detta är viktigt eftersom språket är något vi 

använder till mycket, bland annat är det väsentligt för att ta emot och ta in information, det är 

också viktigt för att kunna kommunicera och kunna konstruera olika meddelanden till andra. 

Med anknytning till vad Daniels säger så kan man förstå varför de tillfrågade pedagogerna på 

de bägge förskolorna tycker att det är positivt att arbeta med TAKK tillsammans med alla 

barn, då de anser att det stödjer och hjälper språkutvecklingen hos samtliga.  

                                                 
5  För personliga svar Svenska kyrkans förskola, se bilaga 3 
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Både Daniels (1997) och  Arnér (2009) visar att det varje dag i förskolan uppstår många 

kontakter mellan såväl barn som mellan barn och oss vuxna. Därför är det viktigt att 

förskollärare lägger fokus på att utveckla och arbeta med språket tillsammans med barnen, 

detta visar sig vara fallet åtminstone på den ena förskolan som deltar i min undersökning. 

Enkätsvaren från den kommunala förskolan visar att personalen har till uppgift att arbeta med 

TAKK och får därför ett flertal möjligheter att gå på utbildningar och 

kompetensutvecklingsdagar. Enligt informanterna vid den privata förskolan var det däremot 

problematiskt att frigöra tid för kompetensutveckling relaterad till TAKK och det fanns heller 

inte ekonomi för ändamålet. 

Min undersökning visar att teckenspråket som bedrivs med barnen är grundläggande för den 

verbala kommunikationen. Man kan genom detta återkoppla till Hägglund, Quennerstedt, & 

Thelander (2013) som tar att alla barn ska ha en möjlighet att delta i förskolans verksamhet. 

Detta är något som man kan se att genom att man använder TAKK i förskolan så ger det 

barnen möjlighet att vara med och kommunicera och delta på det sättet att de kan säga vad de 

tycker och tänker. För som nämner i sammanfattningen av resultatet på min studie spelar 

TAKK en central roll för den verbala kommunikationen då det kan ge alla barn en möjlighet 

att prata med andra samt för att uttrycka tankar och åsikter. Här kan man även knyta an till 

Cox Eriksson (2014) som visar att språkinlärning är en social process som sker genom sociala 

interaktioner.  

 

Beträffande Daniels (1996) tankar om att de barn som hade ett syskon som saknde hörsel och 

hade problem med talet borde få tillgång till att lära sig teckenspråk, ger min studie en bild av 

att när pedagoger arbetar med TAKK på förskolorna där det ofta går syskonpar så får bägge 

syskonen möjligheten att lära sig olika tecken för att sedan kunna kommunicera med både 

sina syskon och med andra. Men som Svenning (2011) påpekar är det även viktigt att 

pedagoger tänker på att vara uppmärksam på det som barnen vill förmedla till vuxna eller till 

andra barn. 
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Metoddiskusson 

Detta arbete genomfördes under 7 veckor, och det var därför inte möjligt att göra någon 

longituinell studie. Valet av enkäter som metod fungerade dock väl eftersom den är 

tidsbesparande och flexibel för respondenterna. Jag fick genom valet av enkäter in mera 

information på en kortare tid jämfört med om jag skulle ha behövt åka runt till alla pedagoger 

för att intervjua var och en. 

Det vore ändå spännande att ha flera respondenter i studien eftersom endast 9 svar inte säger 

så mycket om pedagoger generellt. Om jag hade upprepat undersökningen hade jag involverat 

flera respondenter. Därmed hade undersökningen också blivit mer pålitlig, det vill säga 

reliabel. 

Genomförandet av min undersökning gick i princip som jag hade tänkt, det enda undantaget 

var att på den ena förskolan fanns det en pedagog som inte kunde svara på enkäten av privata 

skäl. 

När det gäller utformningen av enkätfrågorna skulle jag i en annan studie undvika ja/nej 

frågor. Efter att denna studie har genomförts går det att se hur viktigt det är att använda TAKK 

i förskolans dagliga verksamhet, åtminstone i dessa enskilda fall. Därför vore det viktigt att i 

en senare undersökning involvera flera förskolor, dels för att se i vilken grad TAKK används, 

dels för att ta reda på den geografiska spridningen av metoden. Efter studiens genomförande 

upptäckte jag att fråga nummer 4 på enkäten kan uppfattas som ledande, då den ger 3 

svarsalternativ och därmed inte kan betraktas som en öppen fråga. En öppen fråga kan vara: 

hur kommer det sig att ni arbetar med TAKK? Sedan kan man även se om man studerar 

enkäten att frågorna på den kunde ha varit ännu öppnare för att få mer varierande svar.  

 

Slutreflektioner 

Genom detta arbete har jag fått insikt i vad det innebär att arbeta med TAKK i förskolan, hur 

man gör och varför man arbetar med det. Något som vore spännande att ta reda på i en annan 

studie skulle vara hur man kan nå ut med mera kunskap kring hur man ska arbeta med TAKK. 

Efter att denna studie har genomförts går det att påvisa vikten av att använda TAKK i 

förskolans dagliga verksamhet. Dock på grund utav avgränsningarna för arbetets omfattning 

så bör man göra denna studie igen, men med bland annat en större geografisk utsträckning 

samt med ett utökat antal deltagare för en mer rättvis analys. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Undersökning teckenspråk i förskolan 

1. Arbetar ni med tecken i din förskola som stöd till språk och kommunikation? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Vad tycker du om arbetet med tecken i förskolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Hur upplever du att barnen reagerar på användandet av tecken i förskolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. När ni började jobba med tecken i förskolan var det ett eget initiativ från er pedagoger 

eller var det något som ni fick i uppdrag av er chef eller liknande? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Vad tycker du det finns för positiva faktorer med användandet av tecken? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Tycker du det finns några negativa faktorer med användandet av tecken i förskolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Har ni förankrat arbetet med tecken på något speciellt sätt hos 

föräldrar/vårdnadshavare? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Är det något som du skulle vilja ändra på i ert arbete med tecken i förskolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Namn:___________________________________________ 
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