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Abstract 
 

The purpose of this study was to show how preschool teachers relate to the use of AAC in 

gathering situation. Qualitative interviews have been used on four preschool teachers, two 

who work with younger children and two who work with older children to see if ACC uses 

different depending on the children's ages.  

 

The conclusion is at the use of AAC differs in many aspects, not only between the work with 

AAC in younger and older children departments but also among the preschool teachers 

experience. Similar thoughts and experiences emerged during the interviews with the 

respondents. They all have in common that all four have positive opinion about the use of 

ACC and they think it’s an interesting and challenging approach. AAC is considered by 

respondents to be a good way to stimulate communication among all children in their 

departments, not just the children who have language impairment. The respondents 

differentiate in their experience of AAC and in the amount of times which AAC is used in the 

gatherings. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med min undersökning var att lyfta fram hur förskollärare förhåller sig till användandet 

av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, som komplement till 
talet i samlingssituationer. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer, dessa har gjorts 

med fyra pedagoger, två som arbetar på yngrebarnsavdelning och två som arbetar på 

äldrebarnsavdelning. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att användningen av TAKK skiljer sig åt i många 

avseenden, inte enbart mellan yngre och äldrebarnsavdelningarna utan även förskollärare 

sinsemellan, men att det även finns många gemensamma tankar och erfarenheter hos 

respondenterna. Något som de har gemensamt är att alla fyra är positivt inställda till 

användandet av TAKK och de anser att det är ett roligt och utmanande arbetssätt. Det har 

framkommit under intervjuerna att TAKK anses av respondenterna vara är ett bra sätt att 

stimulera kommunikationen hos alla barn på deras avdelningar, och inte enbart de barn som 

har någon form av språkstörning. Något som skiljer dem åt är erfarenheten av TAKK och 

även mängden av tillfällen då TAKK används i samlingarna.  
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Inledning 
 

Alla människor har ett behov av att kunna uttrycka sina tankar och känslor, med det menas 

även de människor som inte har ett utvecklat verbalt språk. Vygotskij ansåg att barn är sociala 

individer redan från födseln och att barnens sociala samspel är det som kom att lägga basen 

för deras framtida lärande (Arnér, 2011). Elisabeth Björklund (2008, s.16, s.45) tillägger att 

spädbarn är öppna för att kommunicera med omvärlden och att samspelet mellan 

vårdnadshavarna, miljön och barnet både kan tas i uttryck genom det talande språket men 

också genom kroppsspråk och gester. 

 

Att använda alternativ kommunikation, så som teckenstöd, till små barn kan hjälpa dem att 

uttrycka sig och göra sig förstådda. Enligt Ljunggren och Rundquist Visser (2013, s.15) har 

barn som har kommit i kontakt med teckenstöd gynnats i sin verbala utveckling och att de 

barn som har lärt sig använda TAKK
1
 börjar använda ord tidigare än de barn som inte 

använder sig av tecken. 

 

Jag genomförde den här undersökningen för att jag fann det intressant att undersöka hur 

förskollärare använder TAKK i samlingssituationer och då främst i avsikt att stödja hörande 

barns semantiska språkutveckling. Heister Trygg (2004) menar att det ibland kan vara 

problematiskt att introducera TAKK hos pedagoger på förskolor. Jag vill därför genom den 

här undersökningen göra fler förskollärare uppmärksamma och väcka deras intresse för 

användningsområdena inom TAKK. 

 

Jag anser det vara intressant att se hur förskollärarna arbetar med hörande barns semantiska 

språkutveckling och hur de med hjälp av användningen av TAKK kan uppnå de strävansmål 

som finns i läroplanen för förskolan:  

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Skolverket,2010, s.5) 
 

Vidare skriver Skolverket (2010, s.7) att barn ska få stimulans och vägledning av oss vuxna 

för att kunna öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter genom sin egen 

aktivitet. Detta betonar därför att språk och lärande oskiljaktigt hänger samman liksom språk 

och identitetsutveckling. Skolverket förespråkar att förskolan skall lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och dessutom sträva efter att barnen: 
 

• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra 

och att uttrycka sina tankar,  

• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 

för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.” 

(Skolverket, 2010, s.10) 

 

 

                                                 
1
 TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletteranden Kommunikation (Annelie Tisell, 2003). Begreppet 

TAKK förklaras mer ingående under rubrikerna begreppsdefinition  och skillnaden mellan teckenspråk och 

TAKK 
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Begreppsdefinition  

Förkortningar som jag har stött på under min resa med mitt examensarbete är bl.a. TAKK och 

AKK. AKK är förkortningen på Alternativ och Kompletterande kommunikation. Detta är en 

metod som används för att människor med funktionsnedsättning ska kunna få sina 

kommunikativa behov tillgodosedda, det kan handla om bilder, blissymboler, foton, konkreta 

föremål m.m. (Hjälpmedelsinstitutet, 2001, s.4). När AKK innefattar tecken som ett 

komplement till talet blir det istället TAKK.  

 

Svenska Dövas Riksförbund (2009) rekommenderar användandet av ”svenska med 

teckenstöd” för att förtydliga att det är just svenska med stöd av enskilda tecken och inte 

fulländat teckenspråk som används.  De skriver att det finns många uttryck för att beskriva 

”svenska med teckenstöd”. Enligt Tisell (2003) är dessa benämningar och förkortningar: TSS 

(tecken som stöd), TTT (tecken till tal), TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation). Jag har valt att använda förkortningen TAKK för den här studien. Det är 

dock viktigt att poängtera att andra förkortningar kan förekomma i mina källor och även i 

förskollärarnas intervjuer.   

 

Jag kommer i metoddelen och resultatdelen redogöra för yngre- respektive äldre-

barnsavdelningar. Jag vill förtydliga vad jag menar med yngre och äldre barn. De barn som 

går på yngrebarnsavdelning är de som är mellan 1-3 år gamla och på äldrebarnsavdelning går 

de barn som är 3-5år, eventuellt har några hunnit fylla 6 år.  

 

Jag har valt att rikta in min undersökning på barns semantiska språkutveckling. Ordet 

semantik betyder läran om språkets betydelse och handlar om människans språkliga 

förhållande till verkligheten. Här ligger fokus på ordens, satsernas och meningarnas 

betydelser. Detta kommer att förklaras ingående under rubriken Barns semantiska 

språkutveckling som är en del av uppsatsens litteraturgenomgång.  

 
Syfte 
Syftet med studien är att visa fyra förskollärares förhållningssätt till användandet av metoden 

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, som komplement till 

talet, i samlingssituationer i förskolan. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser förskollärarna på arbetet med TAKK i samlingar? 

 

 I vilken mån menar förskollärarna att barns språk kan utvecklas med hjälp av använ-

dandet av TAKK i samlingarna?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt redovisas forskning och litteratur som behandlar användningen av TAKK i 

förskolan. Avsnittet är uppdelat i underrubrikerna; Teoretiska utgångspunkter och Litteratur 

genomgång och avslutas med genomgång av Tidigare undersökningar och studier. Litteratur 

genomgången har underrubrikerna; Barns kommunikation med omvärlden, Språkutveckling, 

Barns semantiska språkutveckling, Tecknets bakgrund, Skillnaden mellan TAKK och 

teckenspråk, Kommunikation genom TAKK, TAKK som metod, För och nackdelar med 

TAKK och Valet av tecken och därmed barnets ordförråd.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Det är i Vygotskijs sociokulturella teori som min avhandling tar sin teoretiska utgångspunkt. 

Språket och handlingen utgör viktiga delar i Vygotskijs teori. Språket ses där som ett redskap 

som människor lär sig använda för att kunna skapa sociala interaktioner (Säljö, 2000, s.233). 

Inom det sociokulturella perspektivet finns även tankar om att lärande sker i kontext och i 

interaktion med omgivningen och språket blir här en ytterst viktig förutsättning för lärande. 

Enligt Säljö (2000, s.20 & 234) är det med de artefakter vi har tillgång till och använder oss 

av, såväl språkliga som fysiska, som hjälper oss att förstå omvärlden. Detta perspektiv har 

även en syn på att det är barnens sociala samspel som är det som kommer lägga grunden för 

dess lärande i framtiden. 

 

Säljö (2000, s.22) skriver att det inom det sociokulturella perspektivet finns tankar om att det 

är genom kommunikationen som t.ex. idéer, värderingar, kunskaper mm. skapas och förs 

vidare. Säljö (2000, s.233) och Eriksen Hagtvet (2004, s.119) menar att det är vardagliga 

interaktioner och samtal som utgör den absolut viktigaste lärmiljön. Om detta skriver Eriksen 

(2004, s.119) att den språkliga förståelsen kan underlättas när den kopplas ihop med 

vardagssituationer. Säljö (2000) påpekar att det är härigenom vi formas som sociokulturella 

varelser och lär de interaktiva färdigheter som vi kommer att behöva i framtiden.   

 

Enligt Strandberg (2009, s.47ff) hade Vygotskij tankar om att samspel mellan människor 

innebar lärande och utveckling. Strandberg (2009, s.48) påpekar att språket uppkommer ur de 

sociala interaktioner, att språket till en början är en kommunikativ och social funktion och att 

det sedan övergår till att även ha en individuell och intellektuell funktion. 

 

Något som både Strandberg(2009, s.113) och Eriksen Hagtvet (2004, s.24) lyfter fram som 

betydelsefullt för lärande inom det sociokulturella perspektivet är aktivitet. De menar att 

Vygotskij ofta lyfte fram vikten av att prata med andra, tänka själv, skriva, se och lyssna, att 

barn lärde bäst när de själva fick utforska något och lät kunskapen gå ”genom handen till 

huvudet” (Eriksen Hagtvet, 2004, s.24). Samtalet mellan barnet och en vuxen har en central 

roll då kunskap inte är något som man passivt kan överta utan måste konstrueras med hjälp av 

en aktiv handling i en social miljö. Eriksen Hagtvet (2004, s.7) 

 

Litteraturgenomgång  

Här nedan beskrivs hur barn kommunicerar med omvärlden, vad som menas med 

språkutveckling och hur man ser på den idag, vad icke-verbal kommunikation innebär, 

skillnaden på teckenspråk och TAKK och sedan kommer jag redogöra för hur TAKK kan 

användas, dess för- och nackdelar.  
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Barns kommunikation med omvärlden 

Ett barns första kommunikation med omvärlden sker från det att det ger ifrån sig sitt första 

skrik, något som efterhand kommer att utvecklas till förmågan att ge uttryck för behov och 

känslor (Eriksson, Grönvall och Johansson, 2013.s72). Barn blir snabbt medvetna om sin 

kommunikativa förmåga och utvecklar detta i form av joller, kroppsspråk, gester och mimik. 

Det är när barnet hör personer i sin närhet tala och kommunicera, både med barnet själv och 

med andra i barnets omgivning som stimulansen till den språkliga utvecklingen startar. Barn 

kan tidigt tillägna sig begrepp och förstå innebörden av det som sägs men svårigheten ligger i 

att själv kunna uttrycka ordet, det tar barn ofta igen genom att peka (Eriksson Grönvall och 

Johansson, 2013, s.58ff). Att peka eller att använda kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

ögonkontakt är något som kallas icke-verbal kommunikation (Bergh och Bergsten, 1998). 

Bergh och Bergsten (1998, s.9) menar att användandet av icke-verbal kommunikation är något 

som vi människor aldrig slutar med och att vi använder den som ett stöd till den språkliga 

kommunikationen, att slå en hand i bordet samtidigt som man säger ”nej, nu får det vara nog”.  

Ibland kan den icke-verbala kommunikationen ersätta ord t.ex. himlande ögon och en suck 

som klart visar vad en person syftar till.  Ibland kan det dock vara problematiskt att läsa av ett 

barns kroppsspråk, ibland kan kroppsspråk missförstås och detta kan leda till att barnet blir 

frustrerat när det inte blir förstådd (Bergh och Bergsten, 1998, s.9). 

  

För att en kommunikation ska komma till stånd och fungera tillfredställande krävs, enligt 

Westerlund (2009, s.13), ett samspel mellan den som sänder och den tar emot. I likhet med 

detta skriver Svensson (1998, s.11) att det måste finnas en individ som, omedvetet eller 

medvetet, delger sina behov, önskningar tankar eller känslor till andra individer och att det 

sker ett ömsesidigt utbyte mellan två eller flera parter. Bergh och Bergsten (1998) lyfter 

vikten av att fokus inte ska ligga på vilket sätt barnet kommunicerar utan att det faktiskt 

kommunicerar och blir förstått.  

 

Språkutveckling  

Tidigare ansågs att barnets språkutveckling först började när barnet formade sina första ord, 

men nu finns tankar om att ett ord inte kan uttryckas om det inte finns en bakomliggande 

förståelse för dess betydelse. Ett barn samlar på sig en mängd olika ord som det förstår långt 

innan det utvecklar den finmotorik som krävs för att kunna uttala några av dem (Westerlund, 

2009, s.64). Med andra ord, språkförståelsen kommer före språkanvändningen. Det är inte 

endast barn som förstår fler ord än de säger, utan det gäller även vuxna generellt. Westerlund 

(2009, s.14) menar att utan en grundläggande förståelse bakom ordets innebörd blir orden 

som sägs enbart till innehållslösa upprepningar. I likhet med Westerlund (2009) menar även 

Asmervik, Ogden och Rygvold (2001.s192) att förutsättningarna för att barnet ska lära sig 

språket finns långt tidigare än när barnet använder ordet för första gången. De ser barnets 

första språkutveckling som den förspråkiga fasen, dvs. att barnet ännu inte har börjat tala och 

använda sig av språket. 

 

Bjar och Liberg (2010.s59) hävdar att barn drivs framåt i sin språkutveckling av det behov de 

har av att göra sig förstådda, att kommunicera. De poängterar att språkutvecklingen inte 

enbart består av barnets inlärning av nya ord och dess sätt att använda syntaktiska 

konstruktioner utan att det till lika stor del handlar om att barnet använder och utmanar sin 

redan tidigare kunskap. 
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Barns semantiska språkutveckling  

Semantik betyder läran om språkets betydelse i förhållande till människan omkringliggande 

verklighet (Svensson, 1998, s.18). Som exempel tar Svensson (1998, s.18) upp att en orm kan 

slingra sig över vägen eller att en person kan slingra sig ur en situation. Detta exempel 

förklarar två olika användningar av samma ord men som får olika betydelse beroende på hur 

det används. Svensson (1998, s.18) skriver om att den semantiska förmågan kommer att ha 

inverkan på läsförståelsen, att bristen på denna förståelse om hur variationer och morfologiska 

dimensioner påverkar innehållet kan leda till svårigheter att tolka vad en text betyder. 

 

Svensson (1998, s.94) skriver att den semantiska medvetenheten kommer genom att reflektera 

över språket och ordens betydelse. Hon menar att det inte finns någonting i ordet hus som 

skulle kunna avslöja att det är ett hus och att det inte går att se på ett hus och veta att det 

kallas för just hus. Svensson (1998, s.95) menar att det för småbarn är omöjligt att leka att tex 

hus skulle heta gräs och att gräs skulle kallas för bil. Det är först när barnen bli äldre som de 

börjar fundera över varför olika saker heter just det som de heter och då kan leka med tanken 

att saker skulle kunna heta andra namn.  

 

Tecknets bakgrund 

Sveriges Dövas Riksförbund (2009) skriver att det var först på 1970-talet som begreppet 

”tecknad svenska” dök upp för första gången, då teckenspråksforskningen precis hade startats. 

De menar att teckenspråkets grammatik, som följer en annan ordning än det svenska språkets 

grammatik, då ännu inte hade uppmärksammats, vilket gjorde att det konstruerades ett tecknat 

språk som utgick ifrån det svenska språkets grammatik. Detta tecknade språk lärdes sedan ut 

till döva svenska för att ge dem en möjlighet till kommunikation. För de ord som det inte 

fanns något naturligt tecken hittades helt enkelt på ett tecken och i användningen av ”tecknad 

svenska” tecknades alla ord och även alla ändelser.   

 

Heister Trygg (2004, s.13ff) poängterar att tecken till döva barn i början användes för att 

dessa barn skulle lära sig det svenska språket, medan det under 80- och 90-talet har utvecklats 

till att användas för hörande barn som är i behov av hjälp och stöd i sin kommunikation. 

TAKK används således av hörande personer i talande miljöer. Metoden har, enligt Heister 

Trygg, blivit en etablerad metod under de senaste åren och hon menar att Tecken som AKK 

ofta används i särskola eller till stöd i kommunikationen för personer med 
funktionsnedsättning.  

 

Skillnaden mellan TAKK och teckenspråk  

Svenska Dövas Riksförbund (2009) beskriver tydligt skillnaden mellan teckenspråk och TSS, 

eller TAKK som jag har valt att benämna svenska med teckenstöd. Där beskrivs att 

teckenspråk är ett eget språk och precis som engelskan eller svenskan har teckenspråket en 

egen grammatik, ordföljd och uttryck. Förutom händerna utgör även mimik och kroppsspråk 

viktiga delar för att kunna kommunicera med teckenspråk. TAKK beskrivs däremot som 

tecknad svenska, d.v.s. att det som tecknas följer det svenska språkets grammatik och 

ordföljder. Inom TAKK används tecknen för att förstärka och förtydliga något som sägs. 

TAKK används främst som stöd för personer som har språksvårigheter medan teckenspråk 

används som kommunikationsmetod till döva. Att använda sig utav TAKK innebär enligt 

Berg och Bergsten (1998, s.16) att man på ett förenklat sätt använder teckenspråk för hörande 

barn, och vuxna, som har svårigheter med att uttrycka sig med tal eller som har svårt att förstå 
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talat språk. När man använder tecken som alternativ kommunikation är det endast nyckelord 

som tecknas (Bergh och Bergsten, 1998, s.16). I meningen ”nu ska vi ta på oss jackan och 

skorna och gå ut på gården” kommer då endast tecknet för ”jacka”, ”skor” och ”ut” att 

tecknas.   

 

Kommunikation genom TAKK 

Logopeder har i många år använt TAKK i arbetet med barn som har allvarliga 

funktionsnedsättningar och därför har sämre språklig förmåga, men det har senare visats att 

det inte enbart är för dessa barn som TAKK kan vara betydelsefullt, det ses nu vara som ett 

stöd för alla barn (Westerlund, 2009, s.64). Att lära småbarn att använda tecken kan hjälpa 

dem att uttrycka sig och göra sig förstådda. Enligt Svenska Dövas Riksförbund (2009) är det 

bra att börja kommunicera med sin baby redan innan barnet har ett språk, att använda så 

kallade babytecken, de hävdar att talspråksutvecklingen främjas och stimuleras på detta sätt. I 

likhet med detta menar även Ljunggren och Rundquist Visser (2013, s.15) att barn som har 

kommit i kontakt med teckenanvändningen gynnats i sin verbala utveckling och de barn som 

har lärt sig använda TAKK börjar uttala ord tidigare än de barn som inte använder sig av 

tecken. Att använda TAKK kan enligt Westerlund (2009, s.71) vara kopplat till barnets 

verbala utveckling. Ju oftare ett barn gör ett tecken och får det bekräftat genom att en vuxen 

säger ordet för det tecken som just tecknades får barnet även höra ordet uttalas och kan på så 

vis ta till sig det talade ordet lättare. Westerlund (2009, s.71ff) menar även att tecknande barn 

oftare och tidigare lär sig att sätta ihop två ord till en mening. Westerlund vill poängtera att 

gesten alltid kommer att ge med sig för talet vilket innebär att när barnet sedan kan uttala 

ordet kommer det att sluta använda tecknet för det. Därtill skriver Heister Trygg (2004) om 

vikten av att de människor som finns i barnets omgivning fortsätter att använda TAKK även 

då barnet har uppnått en tämligen god språkförståelse. Detta är för att barnet ska få möjlighet 

att fortsätta använda TAKK och för att visa respekt för barnets sätt att kommunicera. 

 

TAKK som metod  

Enligt Heister Trygg (2014) ska tecken användas i alla möjliga situationer av personer i 

barnens omgivning för att barnet ska förstå att TAKK är ett kommunikationssätt. Genom att 

ofta använda TAKK ger vi barnet teckenstimulans för inlärningen av tecken och ökad 

förståelse för tecknens betydelse. Barnet måste ha tillgång till många ord från sin omgivning 

innan det kan tillägna sig denna kunskap. Heister Trygg (2014) påpekar att ju oftare barnet ser 

att det tecknas i dess omgivning desto troligare är det att barnet själv kommer att börja teckna. 
Både Sveriges Dövas Riksförbund (2009) och Heister Trygg (2014) framhåller vikten av att 

tidigt börja teckna till barn för att ge dem en förståelse för tecknen och därmed en större 

möjlighet att tidigt kunna börja kommunicera. Detta likar de vid att barnet blir ”pratat” med 

långt innan det förväntas att tala själv.  

 

För att TAKK ska bli ett alternativ och ett komplement till språket måste tecknen användas 

tillsammans med talet. Heister Trygg (2014) poängterar att dessa två förstärker varandra 

genom att användas samtidigt och att de måste anpassas efter barnets språkliga nivå. Hon 

menar att TAKK är en metod som kan hjälpa barn att utveckla språkliga färdigheter och är en 

del av barns språktillägnande. Ibland måste ord och tecken förenklas för att göra det möjligt 

för barnen att utföra dem. På samma sätt som att många barn inte talar ”rent”, tecknar inte alla 

barn rent när de använder TAKK.  
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För och nackdelar med TAKK  

Det finns enligt Bergh och Bergsten både för- och nackdelar med användningen av TAKK. 

Det är enligt Annelie Tisell (2003) och Bergh och Bergsten (1998, s.16) lättare att lära sig 

tecken än att tala då talet kräver en ytterst utvecklad finmotorisk förmåga bland talorganen. 

Pedagoger kan inte forma ett barns stämband, tunga och läppar eller kontrollera dess 

luftstyrka och det är ytterst svårt att visa hur ett ord eller bokstav görs med munnen, däremot 

kan det tydligt visas hur man gör ordet med händerna då vi även kan ta tag i barnets händer 

och visa hur man gör (Tisell, 2003; Bergh och Bergsten, 1998, s.16; Westerlund, 2009, s.65-

66). TAKK gör det även tydligare att skilja och känna igen ord än de ord som kommer tätt 

efter varandra, och tillsynes utan mellanrum, i en talad mening (Tisell, 2003). Användningen 

av tecken gör även att vi pratar långsammare och ger barnet chansen att använda både hörsel 

och syn för att ta emot och förstå det som förmedlas (Berg och Bergsten, 1998, s.16; 

Westerlund 2009, s.65-66). Ytterligare en fördel som Westerlund(2009, s.65-66) tar upp med 

användningen av tecken är att många tecken görs, som en beskrivning av föremålet. T.ex. 

kanin. Tecknet för kanin är att sätta handen med två fingrar på huvudet och böja dem, precis 

så som kaninens öron. Därmed blir begreppet lättare att lära än själva ordet. 

 

Nackdelar med att använda TAKK ligger i att det kan vara svårt att hinna uppfatta och förstå i 

och med att tecknet liksom talet är ett dynamiskt kommunikationssätt, vilket innebär att det 

som sägs eller tecknas försvinner direkt efter att det är sagt (Bergh och Bergsten, 1998, s9). 

Forskarna fäster uppmärksamheten vid att teckenanvändningen kräver alla teckens närvaro i 

minnet på den som tecknar och att denna ska kunna minnas och utföra tecknet för rätt sak på 

rätt plats, något som kan vara problematiskt för barn då något händer plötsligt och ska 

uppmärksammas. 

 

Valet av tecken och därmed barnets ordförråd  

Normalt talande barn lär sig enligt Bergh och Bergsten (1998, s.37) flera nya ord per dag och 

de skapar sig ett ordförråd som de sedan själva kan välja ord ifrån. Barn som använder sig av 

TAKK kan endast använda de tecken och ordförråd som vi har försett dem med. Därför måste 

vi som pedagoger och vårdnadshavare fråga oss vilka tacken som är viktiga för barnet. Bergh 

och Bergsten(1998, s.37) menar att de tecken som vuxna anser vara praktiska att barnen är 

t.ex. hungrig, behöva gå på toaletten eller törstig, dessa är dock inte är särskilt motiverande 

för barnen. Eftersom de snarare behöver kunna uttrycka att de t.ex. vill ha en mjuk smörgås 

med ost och vatten att dricka, än att de bara är hungriga.  

 

Att börja teckna så tidigt som möjligt med barn, gärna redan innan de förväntas kunna utföra 

tecknen själva, är enligt Bergh och Bergsten (1998, s.37) och Heister Trygg (2004) för barnets 

kommunikation. Berg och Bergsten (1998, s.56) avser att detta gör att barnet får ett passivt 

ordförråd och därigenom sedan kunna välja sina första ord själv. För att tecken ska fungera, 

som grundtanken är, måste de användas i realistiska situationer i vardagen. Att använda dem i 

sånger och lekar främjar teckeninlärningen men det är först när barnet kan använda dem 

självständigt som det fungerar som alternativ och kompletteranden kommunikation. 

 
Genomgång av tidigare undersökningar och studier  

Heister Trygg (2004, s.13ff) påpekar att det finns mycket lite forskning och dokumentation 

kring TAKK som metod även om den har blivit väl etablerad de senaste åren. Den största 

delen av undersökningar och studier om användningen av TAKK är de som riktar in sig mot 
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att vara användningsmetoder för barn med funktionsnedsättning och hur dessa barns 

kommunikation kan utvecklas.  

 

I Pehrssons (2010, s.27) rapport om hur tecken som stöd kan hjälpa normalhörande barn vid 

läs- och skrivinlärningen nämner han hur viktigt det är för barns språkutveckling att de får ta 

del av flera olika stimulerande aktiviteter. Genom att erbjuda högläsning, samtal och 

diskussioner kan barnen bli utmanade och därigenom få ett rikare språk (Pehrsson, 2010). 

Pehrsson poängterar även att om tecken som stöd används vid alla dessa aktiviteter får man 

ytterligare en dimension av stimulans via den visuella kommunikationen vilket kan leda till 

ytterligare utveckling av språket. Skans (2011, s.122) har i sin forskning om flerspråkighet 

lyft några pedagogers åsikter om barns kommunikation. Dessa pedagoger lyfter fram vikten 

av kommunikationen ska ligga på att barnen faktiskt kommunicerar istället för att koncentrera 

sig på vilket språk barnen använder. Skans hävdar att detta är av stor viktigt oavsett om det rör 

modersmålsanvändningen eller teckenstödanvändningen. Skans (2011, s.123) visar även att en 

flerspråkigmiljö på förskolan skapar en tillhörighet och delaktighet för alla barn och vuxna i 

gruppen. Han understryker att pedagogerna, genom att använda teckenstöd till alla barn, 

visade att det finns olika kommunikationsmetoder att använda för att göra sig förstådd, och 

därigenom visar pedagogerna upp en inkluderande syn.  Skans (2011, s.129) påvisar att 

resultatet av hans studie pekar på betydelsen av pedagogers språkkompetens. Han hävdar att 

en språkkompetens måste finnas hos pedagogerna för att användningen av olika språk ska 

kunna fungera som ett komplement till svenskan och den dagliga praktiken på förskolan. 

Även Kultti (2012, s.168) lyfter att gemenskap och deltagande har inverkan på barns 

språkutveckling. Kultti påvisar i sin forskning om flerspråkighet att lek, måltider, samlingar 

och sagostunder är de tillfällen som ger barn en meningsfullhet i den delaktighet som finns i 

förskolan. Hon menar att dessa aktiviteter har som mål att skapa en gemenskap i barngruppen 

och ska bidra till en språklig utveckling hos barnen. Kultti (2012, s.169) lyfter i sitt resultat att 

de lärarledda gruppaktiviteterna ofta erbjuder barnen i de observerade förskolorna olika 

möjligheter till deltagande. Hon poängterar att de olika strategierna som pedagogerna 

använder sig av har stor betydelse för barns möjlighet till språklig och kommunikativ 

utveckling. Andersson (2006) har i sin forskning om barn och ungdomar med 

kommunikationssvårigheter kommit fram till att barn och ungdomar kommunicerar mest och 

bäst i situationer som de finner motiverande och lustfyllda, där de tillåts ta plats tillsammans 

med en person som visar engagemang, som skapar utrymme för fantasier och som kan inge 

förtroende.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel redogörs valet av metod som tillämpas, hur urvalet har gjorts, 

pilotundersökningen, analysförfarande, studiens tillförlitlighet och vilka etiska 

hänsynstagande jag beaktat. Sedan beskrivs studiens genomförande och avslutningsvis 

presenteras respondenterna som deltagit i undersökningen.  

 

Intervju - Kvalitativ intervju 

Jag har valt att genomföra en såkallad kvalitativ intervju, jag har intervjuat fyra förskollärare i 

två olika kommuner som alla arbetar med TAKK. Anledningen till mitt val är att jag ser denna 

metod som mest relevant i relation till frågeställningen som syftar till att lyfta förskollärares 

upplevelser kring arbetet med TAKK, och få en ökad kunskap om vad de uppfattar vara 

betydelsefullt och viktigt. Ytterligare anledning till att välja kvalitativ intervju är för att jag 

vill ha chansen att få fram fylliga och detaljerade svar genom möjligheten att ställa följdfrågor 

och låta respondenterna berätta förhållandevis fritt om sina erfarenheter. För att få fram de 

fylliga och detaljerade svaren gäller det att rikta intresset mot den intervjuades ståndpunkter 

och visa att jag aktivt lyssnar, ställer rätt frågor och ger intervjupersonen tid att svara 

(Bryman, 2011, s.413; Löfgren, 2014). 

 

Kvalitativa intervjuer kan variera relativt mycket beroende på hur forskaren väljer att angripa 

den. Jag har valt att använda mig av den typ som kallas semistrukturerad intervju. Vilken 

innebär att jag har en lista, en intervjuguide, över förhållandevis specifika frågeställningar 

som ska behandlas men respondenten har fortfarande stor frihet att utforma svaren (Bryman, 

2011, s.415). Som tidigare nämnts måste inte ordningsföljden på intervjuguidens frågor följas 

utan kan tas upp när det passar i det som intervjupersonen just sagt. 

 

Valet av att använda öppna frågor motiverar jag med att mitt mål är att fånga den enskilde 

förskollärarens upplevelse. Jag vill att respondenterna ska svara med egna ord för att undvika 

min påverkan att leda svaren i någon riktning. Kunskapen som framträder kommer bland 

annat baseras på respondenternas egna erfarenheter och upplevelser och är i linje med den här 

studiens syfte och frågeställning. Bryman (2011, s.203ff) lyfter en annan viktig aspekt för 

undersökningen, nämlingen risken med att ställa frågor som inte är helt relevanta för studien. 

Han problematiserar även öppna frågor utifrån kodning av olika begrepp samt risken med 

frågor som inte är nog specifika. Detta blir av vikt om intervjuerna ska leda till större kunskap 

om förskollärarnas upplevelser av sin situation. Att ställa relevanta frågor i förhållandet till 

syftet är ett måste för att kunna besvara frågeställningen.  

 

Urval 

Det som jag har undersökt var hur förskollärare ser på arbetet med TAKK i samlingar, i vilken 

mån de menar att barns semantiska medvetenhet kan utvecklas med hjälp av användandet av 

TAKK i samlingarna. För att uppnå detta har jag tagit kontakt med förskollärare som arbetar 

med TAKK i sin verksamhet och förskollärare som arbetar med olika åldrar, alltså de som 

arbetat med antingen 1-3 eller 3-5 åringar. Jag hade sedan en önskan om att dessa pedagoger 

dels skulle skilja sig i ålder, kön, hur länge de varit verksamma och var de arbetar rent 

geografiskt eftersom detta kan påverka hur pedagoger uppfattar olika företeelser i förskolan 

(Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén, 2014, s.158). Således mailade jag till förskolechefer, i två 

ganska jämnstora kommuner, och presenterade mig själv och vad jag ville med min 

undersökning och bad om förslag på pedagoger. Förskolecheferna gav mig namn på 
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pedagoger som arbetar med TAKK och som motsvarade mina kriterier för urvalet. Jag valde 

fyra namn från tre olika förskolor, två som arbetar på yngrebarnsavdelning och två på 

äldrebarnsavdelning.  

 

Pilotintervju 

För att kontrollera att mina intervjufrågor var begripliga och relevanta i förhållande till mina 

frågeställningar genomförde jag en pilotintervju med en kollega som har arbetat på förskolan 

under ett antal år. Jag tog tiden på denna intervju för att kunna informera respondenterna om 

tidsåtgången för de kommande intervjuerna. 

 

Analysförfarande 

Kvale och Brinkman (2009) nämner meningskoncentrering, vilket är en 5stegs metod för att 

kunna sammanställa och analysera insamlad data. Dessa steg är något som jag har använt mig 

av i min analys av mina intervjuer. Första steget går ut på att jag, forskaren, ska få en 

helhetsuppfattning av studiens data och detta gör jag genom att läsa igenom allt insamlat 

material. Andra steget blir att fastställa meningsenheterna. Tredje steget innefattar att den 

generella innebörden av texten ska lyftas fram och det är sedan denna som i steg fyra jämförs 

med de forskningsfrågor som ställdes i det inledande arbetet med undersökningen. I det 

slutgiltiga steget knyts intervjun samman, här visas även de delar som möjligen fallit bort och 

den generella innebörden skapades.  Trost (2005) skriver att analysen av en intervju inte bör 

göras direkt efter att intervjun är genomförd, utan låta tid gå emellan de både tillfällena, för att 

få distans till intervjun innan analysen görs. Något som dock både Trost (2005) och Bryman 

(2011) nämner som det första steget efter ett intervjutillfälle är att transkribera allt det som har 

sagts, steg nummer två blir att efter några dagar börja analysera och formulera ett resultat.  

 
Tillförlitlighet  

Bryman (2011, s.52) menar att validiteten och reliabiliteten måste värderas på ett annorlunda 

sätt i en kvalitativundersökning jämfört med en kvantitativ undersökning, Detta på grund av 

att det inte går att bedöma tillförlitligheten i en kvalitativ forskning med siffror så som det gör 

i en kvantitativ forskning. Jag har genomfört något som Bryman (2011, s.353) benämner som 

respondentvalidering. Genom denna typ av validering, då jag har skickat ut transkriberingen 

av intervjuerna till respondenterna, har jag fått en bekräftelse på att det jag har uppfattat under 

intervjun och sedan skrivit ner är i enlighet med respondentens uppfattningar och erfarenheter.  

Något som jag anser vara viktigt att nämna under denna punkt är att valet av respondenterna 

kan ha påverkat undersökningens resultat. Att jag i mitt urval valde att låta förskolecheferna 

föreslå pedagoger och att jag sedan valde fyra av dessa kan ha påverkat resultatet i min 

undersökning. Anledningar som jag kan tänka mig att förskolecheferna kan haft när de 

föreslagit dessa namn är t.ex. att de är duktiga på att prata eller inte har några negativa åsikter 

om TAKK användningen. Jag försökte att minska denna urvalsfel, genom att ge cheferna de 

olika kriterierna som jag nämnde under rubriken urval.    

 

Etik 

Innan intervjun genomfördes fick respondenterna information om undersökningen syfte, vem 

som ansvarar för undersökningen, att den är frivillig och att respondenten när som helst under 

undersökningen kan välja att avbryta sin medverkan och vilka premisser som gällde för deras 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Alla uppgifter kring respondenter och informationen som 

framkommer är konfidentiella och sekretessbelagda och kan inte komma ut till obehöriga. 
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Varje pedagog har fyllt i en samtyckesblankett (bilaga 3) innan intervju. Det som 

framkommer under intervjun har enligt nyttjandekravet endast använts till det som den 

medverkade blev informerad om och godkände (Vetenskapsrådet, 2011). I och med att jag 

valde att spela in mina intervjuer innebär det även att jag har transkriberat utifrån banden, 

Bjurwill (2001) lyfter vikten av att källornas ursprungskaraktär bevaras i den renskrivna 

texten. Viktigt är även att innehållet i intervjun inte får ändras eller återges felaktigt. Då kan 

de vara lätt hänt att någon i efterhand känner sig felciterad, vilket är ett allvarligt källfel. Detta 

har jag motverka genom min respondentvalidering. 

 

Jag kommer att se till att alla inspelningar, utskrifter och datafiler med transkriberingarna 

kommer att förvaras väl under arbetets gång och sedan förstöras. Anonymitet kommer att röra 

arbetet med utskrifter, jag kommer att benämna respondenterna med A, B, C och D för att 

beskriva pedagoger och kommunerna kommer att benämnas som 1 och 2. 

 

Mitt genomförande 

Jag tog tidigt kontakt med förskolechefer i två olika kommuner. De förskolechefer som 

svarade att deras förskolor arbetade med TAKK var positivt inställda till mitt val av ämne och 

hjälpte mer än gärna till att ta fram namn på pedagoger som hade förskollärarutbildning och 

arbetar med TAKK i sin verksamhet. Anledningen till att jag valde att låta förskolechefen ge 

mig förslag på namn istället för att själv försöka finna fyra pedagoger var att jag inte visste 

vilka förskolor som arbetade med TAKK och inte heller vilka pedagoger på olika förskolor 

som hade förskollärarutbildning. Beslutet att jag just valde fyra pedagoger, två från 

yngrebarn- och två från äldrebarnsavledningar grundar sig i att jag vill kunna jämföra de olika 

pedagogernas förhållningssätt gentemot vilken ålder de arbetar i.  

 

Efter att jag kontaktat de aktuella förskollärarna, slumpmässigt urval av namnen, och fått 

besked om att de gärna ställde upp bokade vi in tid för intervju. Att intervjuerna är gjorda i ett 

ganska sent skede, sett ur när arbetet ska lämnas in, beror på att pedagogerna helt enkelt inte 

hade tid tidigare och att jag inte ville genomföra en intervju där en pedagog upplever stress. 

Bryman (2011, s.211) menar att det är ett krävande och ibland även stressande uppgift att 

intervjua människor. Jag förberedde mig därför genom att först utforma intervju frågorna 

noga utifrån mitt syfte och sedan lära mig dem utantill. Jag spelade in intervjuerna därför att 

jag var intresserad av både vad respondenten säger och hur personen säger det (Bryman, 

2011, s.428). Detta underlättade för mig då jag ville vara uppmärksam och ställa följdfrågor 

på sådant som respondenten berättat och som jag ville veta mer om. På detta sätt underlättades 

transkriberingen av materialet (Bryman, 2011, s.419ff). 

 

Presentation av respondenterna A,B,C och D 

Kommun 1: 

 

Respondent A  
A har arbetat på den aktuella förskolan 2,5 år men har varit verksam sedan 2009. A arbetar nu 

på en 1-3 avdelning men har tidigare arbetat med blandade åldrar. A kom först i kontakt med 

TAKK på sitt första vikariat och har sedan dess lärt sig lite olika ord av kollegor som hon 

sedan har använt sig av i verksamheten. Hon går nu en TAKK kurs. 

På As avdelning finns ett barn som är kunnig inom TAKK och tecknar mycket hemma med 

sin familj.  
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Respondent B 
B arbetar på en 3-5års avdelning. Hon tog sin examen i Polen 1972 och arbetade 11,5 år i 

Polen innan hon kom till Sverige. Hon har sedan gjort kompletteringar för att även få 

förskollärarbehörighet här. Nu har hon varit verksam i 35,5 år varav 22 år i Sverige.  

 

B har erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd med andra åldrar än de 3-5åringarna som 

hon har i verksamheten idag. B har tidigare tagit hjälp av kollegor som varit kunniga inom 

tecken som stöd. 

 

Kommun 2: 

 

Respondent C 
Respondent C jobbar nu med 1-3 åringar men har under sina 25 år som förskollärare hunnit 

med att arbeta både med 3-5, 5-6åringar och även arbetat på fritids en tid. C tog sin examen 

1987 och har tidigare, innan hen blev förskollärare, gått en utbildning i tecken som stöd. Men 

det är först nu, efter att C och hennes kollegor har gått en kurs i TAKK, som de regelbundet 

har börjat använda tecken som stöd till barnens språkutveckling.  

På Cs avdelningen finns ett par barn med uttalsvårigheter.  

 

Respondent D 
Respondent D arbetar i en äldrebarnsgrupp, med fyra åringar. D tog sin examen för fyra år 

sedan, 2010. På sina fyra år som förskollärare har D arbetat med 1-3 åringar och sedan även 

med 1-5 åringar på en annan förskola.  

Innan D fick gå en kurs i TAKK i januari, kunde hon endast ca tio ord som hon lärt sig i arbe-

tade på en annan förskola där det fanns ett barn som hade behov av TAKK. Det var även där 

intresset för att lära sig mer om TAKK väcktes hos D och nu har D och hennes kollega använt 

sig av TAKK i ungefär två månader.  



 

  13 

 

Resultat 
Nedan presenteras resultaten av de genomförda intervjuerna med förskollärarna. Jag har 

sammanfattat det som framkom under intervjuerna och använt mig av rubriker för att läsaren 

ska finna sin väg genom resultatet.  

 

Tidigare erfarenheter och kunskaper om TAKK  

Under intervjuerna har det framkommit att respondenterna har vida skillnader av kunskaper 

och erfarenheter av användningen av TAKK. Gemensamt för de fyra är att de alla har gått 

eller håller på att gå en TAKK-kurs. Det är endast respondent C som har gått en teckenkurs 

tidigare. Övriga respondenter har först kommit i kontakt med TAKK via tidigare arbetsplatser 

och teckenkunniga kollegor, men har då haft olika förutsättningar för att använda sina 

kunskaper med barnen. Det har varit vid dessa tillfällen deras intresse har väckts och viljan att 

lära sig mer om TAKK har uppkommit. Gemensamt för alla dessa tre är att de har upplevt att 

deras tecken- ordförråd inte har räckt till för att kunna få till en tillfredställande 

kommunikation.  

 

Alla fyra respondenterna finner TAKK intressant och vill fortsätta att utveckla sitt tecknande 

både i samlingar och i den övriga verksamheten. Respondenterna har lyft barnens intresse och 

vilja att teckna som en drivkraft för deras användning av TAKK, banen kommer ofta och 

frågar hur man gör olika tecken som frukter, färger och kläder. Respondenterna letar rätt på 

svaren på barnens frågor genom att t.ex. ta hjälp av ipaden eller mobiltelefonen där det finns 

appar för att slå upp tecken. De påpekat att appen både beskriver i text hur tecknet utförs och 

sedan finns en videosekvens där tecknet visas. Respondent D har ofta telefonen tillhands och 

kan antingen själv eller tillsammans med barnen utforska hur tecknet görs. Andra sätt är att ha 

olika TAKK-häften till hands där det lätt går att slå upp ord. Respondent A nämner också att 

de har en förälder som är kunnig inom TAKK och som ibland rådfrågas.  

 

Vad betyder TAKK för respondenterna och när började de använda 

det? 

Alla fyra respondenterna uttrycker på olika sätt att användningen av TAKK syftar till att talet 

förstärks och förtydligas med hjälp av stödtecken. Beskrivningar som framkommit är att 

TAKK är ett sätt att kommunicera utan att behöva använda det verbala språket, det som 

många barn på t.ex. yngreavdelningar ännu inte utvecklat. En annan beskrivning är att det ses 

som ett komplement till det talade språket och kan förstärka det som sägs. Metoden lyfts ock-

så fram som rolig och lärorik för barn som har ett fungerande språk. Den anses vara en utma-

ning och en stimulans som ger barnen ytterligare ett sätt, utöver språket, att uttrycka sig på. 

 

Respondent B har använt TAKK i 11år medan A, C och D har kortare erfarenheter. Här är det 

viktigt att notera att B har varit verksam inom förskolan i 35 år medan A och B har 4 respekti-

ve 5 års erfarenhet. C har varit verksam i 25 år och har tidigare gått en kurs i tecken men har 

under sina verksamma år inte sett att behovet har funnits av att använda TAKK i den utsträck-

ning som görs idag. Detta har gjort att mycket av hennes kunskaper har fallit i glömska och att 

de nu, i och med kursen, har väckts till liv.  

 

Efterhand som respondenterna har tagit del av den TAKK kurs som hölls/håller på har de nu 

kommit igång med användningen av TAKK på lite olika nivåer. Respondent B och D som 

båda arbetar på äldrebarnsavdelningar använder tecken dagligen och i nästintill varje samling 
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medans respondent A och C som arbetar på yngreavdelningar använder tecken mer sällan. 

Både A och C berättar under intervjun att de har som mål att utöka användningen av TAKK i 

både samlingar och i verksamhetens övriga delar. Respondent C brukar sätta sig med de barn 

som vill och som har ett större intresse av att lära sig TAKK och samtala kring användningen 

av metoden, hur man gör olika tecken och varför man ska använda det.  

 

Respondent D visar uppskattning över att ha fått möjligheten att gå kursen tillsammans med 

sin kollega. De arbetar tillsammans med TAKK och respondent D säger ”hade det varit 

..(annan kollega till D) i en annan grupp så hade vi inte lyckats”. Något senare under intervjun 

säger respondent D att ”jag känner det just att det är jättebra och jättefördel att jag och 

….(annan kollega till D) har gått den här kursen så att vi stöttar varandra”. Även respondent A 

menar att stödet från kollegorna är viktigt för att kunna arbeta gemensamt med TAKK och 

nämner vikten av att inte gå fram för fort då detta kan göra att både barnen och även kollegor 

inte hänger med och därför tappar intresset.  

 

Något som alla fyra pedagoger är överens om är att TAKK måste det hållas levande och an-

vändas i barnens vardag för att det ska fungera. Respondent A framhåller vikten av att knyta 

an TAKK- användandet till barnens vardag och det som är aktuellt just nu. Ett exempel är 

firandet av en stor högtid då de har letat fram tecken som passar in just på denna företeelse.  

Respondent B och D lyfter även vikten av att hålla tecknandet levande för sin egen del för att 

inte glömma bort hur tecknen görs. B berättar hur viktigt det är att det finns många i barnens 

närhet som tecknar så att kommunikationen inte blir isolerad. 

 

Betydelsen av TAKK i samlingar  

Som jag nämnde tidigare använder de fyra respondenterna TAKK olika mycket i sina sam-

lingar, respondent A, C och D har precis börjat använda TAKK i sina samlingar medan re-

spondent B har använt det under flera år. Det som tecknas under samlingarna är framför allt 

färger, frukter och kläder. Respondent C säger att hon vid dessa tillfällen även tecknar bokstä-

ver. Respondent B berättar att, utöver färger, frukter, kläder och bokstäver, tecknas även 

veckodagar och månader. Respondent C berättar att de brukar be barnen att hämta olika djur 

på samlingarna och att de då gör tecknen för att förstärka det som barnen ska hämta. Exem-

pelvis ”kan du hämta en brun häst” och då görs tecknet för brun och sedan för häst.  

 

Respondent A använder TAKK i de samlingar där hon känner att hennes, relativt begränsade, 

TAKK-ordförråd passar in. Hon är dock positiv till det fortsatta arbetet med TAKK och tror 

att ökad kunskap om tecken leder till mer frekvent användande av TAKK. Enligt A brukar 

barnen ofta härma de tecken som pedagogen gör och provar sig fram tills det blir rätt. 

Respondent A anser inte att det blir något extra arbete att lägga till användandet av TAKK i 

samlingarna:  

 
Det är ju någonting som går att integrera i samlingar och i vardagssituationer, det går 

ju liksom att ta in överallt så, eller om man läser en bok eller sådär. 

 

Både respondent C och D har berättat att de brukar använda tecken för ”sitt” och för ”lyssna” 

och motiverar detta med att barnen då slipper det upprepade tjatet ”sitt, sitt, sitt, lyssna, lyss-

na, lyssna” från pedagogerna. Respondent D lyfter att samlingarna ofta blir lugnare när tecken 

används än när tecken inte används och när jag ställer följdfrågan ”varför tror du att det blir 

så?” får jag svaret ”det är spännande. Det är intresset tror jag. Och att det händer något nytt 

och sedan att de får en utmaning”. Enligt Respondent D är användning av tecknen för ”sitt” 



 

  15 

 

och ”lyssna” och det minskade tjatet från de vuxna något som kan vara en bidragande orsak 

till att samlingen blir lugnare.  

 

Av samtliga respondenters svar framkommer att användningen av TAKK gör orden tydlig 

eftersom tecknen ofta tar längre tid att utföra, än att uttala verbala ord, och att de även kan 

upprepas flera gånger. De menar också att barnen under en samling med TAKK har något 

konkret att fästa sin uppmärksamhet på.  

Fördelar med TAKK för barns semantiska språkutveckling  

Respondent A och B menar att de har sett en utveckling av barnens semantiska medvetenhet 

under den tiden de har använt TAKK. C och D hävdar däremot att de inte har sett någon ut-

veckling än så länge, men menar samtidigt att det antagligen beror på att de precis har börjat 

använda TAKK med barnen.  

 

Respondent A beskriver användningen av tecken hos barn på avdelningen och att även den 

näst yngsta har börjat använda tecken, t.ex. katt eller ko, när de sjunger sånger tillsammans. A 

ser att teckenanvändningen kommer till uttryck hos de barn som har ett verbalt språk men 

som har svårt att säga vilken färg saker har. Hon menar att de här barnen kan koppla ihop en 

färg med rätt tecken men har svårt att säga rätt färg. Således har hon blivit fascinerad av insik-

ten att barnen kan färgen men att det är uttrycket som är svårt, barnet kan exempelvis göra 

tecknet för att hinken är gul, men kan inte koppla ihop själva ordet ”gul” med hinken. Således 

bli det en mer lättförstålig kommunikation när barnen använder sig av TAKK istället för när 

barnen enbart använder kroppsspråket, något som ibland kan vara svårt att tyda enligt A. 

 

Respondent B menar att ibland när något barn, även de barn som har ett väl utvecklat verbalt 

språk, glömmer bort vad något heter så kan de teckna ordet istället och på så vis göra sig 

förstådd. Det spelar ingen roll om något barn har svårt med talet då alla barnen är med och 

tecknar och att alla lär sig någonting utav det.  

 

Även om respondent C ännu inte har sett någon utveckling i sina barns semantiska 

språkutveckling ser även hon fördelar med att använda TAKK. Både barn med 

uttalsvårigheter och andra barn kan dra fördelar därav, då de kan få ett ytterligare språk att 

tillämpa när det talade språket och orden inte räcker till.  

 

Både respondent B och C anser att en fördel med att använda teckenstöd i samlingar är att 

barnen får lära sig nya saker och att de känner sig stolta över sig själva och att de tycker att 

det är roligt att kunna kommunicera med hjälp av TAKK. 

 

Finns det några nackdelar med TAKK för barns semantiska 

språkutveckling? 

Här är alla fyra respondenter rörande överens om att TAKK inte kan ha någon negativ inver-

kan på barnens semantiska språkutveckling. Respondent C och D svarar ”absolut inga” re-

spektive ” absolut inga alls” och respondent A menar att att barnen istället stärks av att få till-

gång till ett ytterligare språk. Hon liknar detta vid de barn som är tvåspråkiga och har mo-

dersmålsträning och säger ”Jag menar, det skadar dem ju liksom inte att ha fler språk, än ett 

igång, samtidigt”. Likaså menar respondent B att det inte går se några nackdelar med använd-

ningen av TAKK utan bara som en fördel och som ett stöd till den verbala kommunikationen.  
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Respondent A lyfter att det kan finnas en nackdel i användandet av TAKK om man inte är 

överens i sitt arbetslag, inte för barnens språkutveckling men för arbetssättet. Därmed kan 

arbetet med TAKK falla bort på grund av tankar om att ”ja men det där hinner vi inte med” 

eller att tecknandet kan uppfattas som svårt och krångligt. Därför är det enligt A viktigt att 

vara överens hur man jobbar med det och att man kan finna stöd i varandra.     

 

Använder barnen TAKK i sin vardag?  

När vi kommer till denna sista punkt kan vi även här se att det skiljer sig mellan olika barn 

och olika avdelningar. Genomgående är att barnen i störst utsträckning använder TAKK när 

de ska kommunicera med vuxna som också behärskar TAKK.   

 

Respondent A menar att barnen på hennes 1-3 avdelningen använder TAKK allt oftare, för att 

uttrycka färger och frukter. Men hon berättar att hon inte har sett att barnen använder tecken i 

leken med andra barn utan att det nästan enbart är i kommunikationen med de vuxna som de 

använder TAKK.  Hon har noterat att X, ett barn på hens avdelning vilket har ett syskon som 

är i behov av TAKK som stöd i sin kommunikation, är det enda barnet som använder stöd-

tecken för att kommunicera med andra barn men att de andra barnen sällan tecknar tillbaka. 

Respondent B menar att hennes barn på 3-5 avdelningen använder TAKK i samlingar och i 

den gruppverksamhet som B håller i. Hon har uppmärksammat att det endast är då det är nå-

gon tecknande vuxen med som barnen på avdelningen använder sig av TAKK och menar att 

ingen av barnen använder TAKK när de leker med varandra.  

 

Respondent C menar att det främst är de äldsta barnen på hennes 1-3 avdelning som kommer 

och frågar hur man gör olika tecken och visar tecken för varandra. Dessa barn visar även gär-

na upp nya tecken som de lärt sig för vårdnadshavare vid hämtning och lämning. De yngsta 

barnen har ännu inte tagit till sig så många tecken, men kommunicerar på andra sätt än med 

de nya tecknen genom att peka och använda mycket kroppsspråk och ljud för att göra sig för-

stådda.  

 

Respondent D berättat att barnen på hennes 3-5 avdelning berättar och visar varandra hur man 

tecknar olika färger och frukter och att de redan efter denna korta tid med TAKK har utvecklat 

sitt tecknande mycket.   

 

Resultatsammanfattning 

Under intervjuerna framkommer att respondenterna har skiljda kunskaper och erfarenheter av 

användandet av TAKK. Det varierar på allt i från tidigare erfarenheter, hur länge de har 

arbetat med det, hur mycket de använder det idag till om de har sett någon språkutveckling 

hos barnen. Det som alla fyra har gemensamt är att de ser TAKK som något intressant och 

något som de vill fortsätta att utveckla både i samlingar och i den övriga verksamheten. 

Respondenterna menar att det är barnens visade intresse som är deras drivkraft för den 

fortsatta användning av TAKK, de menar att barnen ofta kommer och frågar hur olika tecken 

utförs och att det inspirerar dem att fortsätta. 

 

Under intervjuerna har respondenterna lyft vikten av att använda TAKK i barnens vardag och 

att introducera och använda TAKK-ord som är aktuella för vad barnen just nu är intresserade 

av. Respondenterna poängterar att de försöker inkludera TAKK i den vardag som barnen lever 

genom att förstärka ord som sägs under samlingar och måltider och ibland även under andra 
samtal med barnen. Genom att TAKK lagts till i samlingarna menar respondenterna att även 
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de barn som ännu inte har ett utvecklat språk kunna ta del av den kunskap som delges och 

även interagera mer med de människor som finns i dess omgivning 

 

När det sedan kommer till barnens språkutveckling framhåller Respondent A och B att de har 

sett en utveckling av barnens semantiska medvetenhet under den tiden de har använt TAKK. 

Det tar sig i utryck bla genom att vissa barn kan benämna vad föremål har för färg även om de 

inte kan uttrycka det muntligt och att när ett ord glöms bort så görs det istället med tecken. 

Respondent C och D menar däremot att de inte har sett någon utveckling av språket än så 

länge.  Ingen av respondenterna har dock sett att barnen använder TAKK i leken tillsammans 

med andra barn utan enbart när de kommunicerar med vuxna.  

 

I intervjuerna framkom att två av respondenterna berättade att de har sett att samlingarna ofta 

blir lugnare när de använder tecken än när tecken inte används. De berättade, var och en för 

sig, att de brukar använda sig av tecken för ”sitt” och för ”lyssna” under sina samlingar. 

Motiveringen för detta var att både barnen och förskollärarna skulle slippea det upprepade 

tjatet ”sitt, sitt, sitt, lyssna, lyssna, lyssna” och detta menar de har gett en lugnare miljö vid 

samlingarna.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att analysers genom att kopplas till tidigare 

forskning om ämnet och studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet. 

Här finns också en metoddiskussion, slutsats och avslutningsvis förslag på framtida studier.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att visa fyra förskollärares förhållningssätt till användandet av Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, som komplement till talet, i 

samlingssituationer. De frågeställningar jag besvara i min undersökning är följande  

 

 Hur ser förskollärarna på arbetet med TAKK i samlingar? 

 I vilken mån menar förskollärarna att barns språk kan utvecklats med hjälp av använ-

dandet av TAKK?  

Hur ser förskollärarna på arbetet med TAKK i samlingar? 

Enligt de sociokulturella teorin finns det tankar om att lärande sker i olika kontexter och med 

hjälp av olika interaktioner med omgivningen(Säljö, 2000, s.233). Språket har en viktig 

betydelse för hur människan lär. Därför blir språket en ytterst viktigt redskap för barn i 

förskolan att utveckla. Jag har förstått att de samlingar som mina respondenter beskriver 

tidigare till största del endast innefattade talat språk och sånger. Ser jag sedan det till de ovan 

nämnda tankarna om lärande i interaktion med andra blir samlingarna då tillfällen, där barnen 

är i stor interaktion med andra barn och vuxna, som kan lägga en bra grund för barns lärande. 

Genom att respondenterna nu har lagt till användningen av TAKK till samlingarna kan även 

de barn som ännu inte har ett utvecklat språk kunna ta del av den kunskap som delges och 

även interagera mer med de människor som finns i dess omgivning.   

 

Respondenterna berättar att de, under sina samlingar, har barnens intresse i fokus och de visar 

under intervjuerna upp en vilja att följa barnen intresse. Det nämndes vid flertalet tillfällen 

under intervjuerna att barnen på avdelningarna kommer och frågar hur olika tecken utförs och 

att det då startas en efterforskning, antingen via appar på Ipads och telefoner, datorer eller 

TAKK- häften för att ta reda på svaret. Bergh och Bergsten (1998, s.37) skriver att normalt 

talande barn själva kan välja ord utifrån sitt ordförråd, som ständigt byggs på genom att de 

hör nya ord och tar dem till sig, medans barn som använder sig av TAKK endast kan använda 

de tecken som vi har försett dem med. Därför är det extra viktigt att vi som pedagoger och 

vårdnadshavare fråga barnen vilka ord som är viktiga för dem och inte vad som är viktigast 

för oss. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet lyfts aktiviteten som något betydelsefullt för lärandet 

(Strandberg, 2009, s.113; Eriksen Hagtvet, 2004, s.24), Vygotskij menade att barn lärde bäst 

när de själva fick utforska och undersöka och då kunskapen gick ”genom handen till huvudet” 

(Eriksen Hagtvet, 2004, s.24). I likhet med detta menar en av respondenterna i den här studien 

att barnen ofta härmade när hon gör stödtecken i samlingar och att de på så vis övar upp sin 

förståelse för hur TAKK används. På detta sätt går kunskapen genom ”handen till huvudet” 

och blir ett med kroppen och gör att barnet sedan kan börja använda den i situationer där 

något behöver förstärkas eller uttryckas. Att respondenterna ännu inte har sett att barnen 

använder TAKK i kommunikation med andra barn kan ha med detta att göra. Barnen har 
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tydligen inte hunnit göra kunskapen till sin egen och kan därför inte använda den som en 

naturlig del i sin kommunikation. Det enda barnet som använder TAKK i kommunikation med 

andra barn var barnet X, som respondent A berättade om. Detta menar jag är för att X har 

stödtecken som en naturlig del i sin kommunikation. 

 

Respondenterna poängterar att TAKK blir till ytterligare ett språk som barnen kan ta till när 

inte talet räcker till eller när de vill förtydliga något. Alla fyra respondenter berättar att TAKK 

framförallt används i situationer där de för något slags samtal med barnen, vid samlingar eller 

vid måltider. Om detta skriver Pehrsson (2010, s.27) att när TAKK används vid ex högläsning, 

samtal och diskussioner kan språket få en ytterligare dimension genom den stimulans som den 

visuella kommunikationen ger och att detta i sin tur kan leda till en vidare utveckling av 

språket. Under en vanlig dag på förskolan kommer många av dessa aktiviteter att finnas med, 

det äts, sjungs, samtalas och leks. Kultti (2012, s.169) menar att pedagogers olika strategier 

för dessa aktiviteter har stor betydelse för barns möjlighet till språklig och kommunikativ 

utveckling och under intervjun framkommer att respondenterna har olika strategier för att leda 

samlingar. De har även olika strategier för att använda TAKK och även för hur mycket de 

använder det. Att de olika strategierna kan påverka hur barnen tar till sig TAKK och i vilken 

mån barnen anser sig kunna använda det är här en viktig aspekt att framhålla. Respondent B 

nämner att barnen ibland tar till TAKK när de har glömt bort ett ord. Att barnen kan göra det 

kräver enligt Bergh och Bergsten (1998, s34) att alla tecken finns i minnet på barnen och att 

de har förmågan att plocka fram och sedan utföra rätt tecken för rätt sak på rätt plats. Detta 

kan vara problematiskt för barn att göra vid det aktuella tillfället. Respondent B understryker 

dessutom vikten av att använda TAKK dagligen, just för att det inte ska glömmas bort utan 

finnas färskt i minnet hela tiden.  

 

Enligt Skans (2011, s.123) kan pedagogerna, genom att använda teckenstöd till alla barn, visa 

att det finns olika kommunikationsmetoder för att göra sig förstådd. Respondent B lyfter hur 

något som ingen av de andra respondenterna har nämnt under sina intervjuer, nämligen hur 

viktigt det är att undvika isolerad kommunikation i form av TAKK. Detta är något som jag 

tolka som att TAKK inte enbart ska användas av en person vid samlingar och måltider utan 

ska ständigt finnas med i vardagen hos alla på förskolan. Skans (2011, s.129) hävdar att 

pedagogerna måste besitta stor språkkompetens för att användningen av t.ex. TAKK ska 

fungera som ett komplement till språket och förskolans dagliga verksamhet. Med andra ord, 

respondenterna som är relativt nya inom TAKK måste träna och öva upp sitt TAKK-ordförråd 

och användningen av TAKK måste bli en naturlig del av deras sätt att kommunicera. Jag 

menar att det hade varit önskvärt om TAKK användes både med barnen och med andra 

pedagoger och på så vis omge barnen med metoden och ge barnen möjlighet att ta till sig 

tecken utanför de samlingssituationerna. Det skulle även vara önskvärt att inte sluta en kurs 

efter totalt 9 timmar, vilket har framkommit ur intervjuerna, utan att när de 9 timmarna är slut 

följa upp hur det går och erbjuder kompletterande kurser vilket skulle motverka att kunskapen 

faller i glömska. 

 

I vilken mån menar förskollärarna att barns språk kan utvecklas 

med hjälp av användandet av TAKK? 

Betydelsen av att koppla ihop barns semantiska språkutveckling med TAKK är något som 

framkommer tydligt hos Svensson (1998, s.94) som skriver om den semantiska 

medvetenheten. Hon hävdar att den växer fram genom att reflektera över språket och ordens 

betydelse. Hon poängterar att det inte finns någonting i ordet hus som skulle kunna avslöja att 
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det är ett hus och att det inte går att se på ett hus och veta att det kallas för just hus. En av 

respondenterna berättar under intervjun samtalar med några barm om hur olika tecken görs, 

t.ex. att tecknet för banan är i likhet med den rörelse som görs när en banan skalas På detta 

sätt reflekterar barnet över olika ord och dess betydelse. Westerlund (2009, s.65-66) tar upp 

att många tecken görs som en beskrivning av föremålet och att detta är lättare för barn att lära 

sig än ett ord. Respondent A berättar under intervjun att några barn inte kan säga vilken färg 

en hink har genom användningen av det verbala språket men menar att de genom att använda 

sig av stödtecken kan uttrycka att hinken är gul. Detta kan förklaras med hjälp av Svenssons 

(1998, s.94) tankar om den semantiska medvetenheten och kan dessutom kopplas till Eriksson 

Grönvall och Johansson (2013, s.58ff) beskrivning om att barn tidigt kan tillägna sig 

begreppet och förstå innebörden av det som sägs men att svårigheten ligger i att själv kunna 

uttrycka ordet. Westerlund (2009, s.64) menar att barn samlar på sig en mängd olika ord som 

det förstår långt innan det kommer att ha den finmotorik som krävs för att kunna uttala några 

av dem). Respondenterna A och C, på yngrebarnsavdelningarna, säger att deras barn ofta 

använder sig mycket av kroppsspråket för att göra sig förstådda, de pekar, gestikulerar och 

använder mimiken. Bergh och Bergsten (1998, s.9) påpekar att det inte alltid är helt lätt att 

läsa av ett barns kroppsspråk, ibland missförstås kroppsspråk eller förstås inte alls, något som 

kan leda till att barnet blir frustrerat. Respondent A menar i linje med Berg och Bergstens 

(1998) resonemang att redan efter den korta tid som de har arbetat med TAKK så har det 

blivit lättare att förstå vad barnen vill och missförstånden blir färre.  

 

De fyra respondenterna har under intervjuerna lyft vikten av att använda TAKK i barnens 

vardag och att introducera och använda TAKK- ord som är aktuella för vad barnen just nu är 

intresserade av. I intervjuerna berättar respondenterna att de försöker inkludera TAKK i den 

vardag som barnen lever genom att förstärka ord som sägs under samlingar och måltider och 

ibland även under andra samtal med barnen. Ett tydligt exempel på detta är att en av 

respondenterna hade tagit fram stödtecken som hade med en högtid att göra, eller att en 

respondent brukade sätta sig och samtala med barnen om hur man gör olika tecken och varför. 

Dessa tankar om TAKK är något som jag kan koppla till forskningsresultat som visar att det är 

den vardagliga interaktionen och det samtal som sker i vardagen som är den absolut viktigaste 

lärmiljön sett ur det sociokulturella perspektivet(Säljö 2000, s.233; Eriksen Hagtvet, 2004, 

s.119). Detta förtydligas hos Eriksen Hagtvet (2004, s.119) då det påpekas att den språkliga 

förståelsen kan underlättas när den kopplas ihop med vardagssituationer..  

 

Jag har tidigare skrivit att språket uppkommer i sociala interaktioner. Enligt Strandberg (2009, 

s.48) innebar det att språket till en början har en kommunikativ och social funktion och att det 

sedan övergår till en individuell och intellektuell funktion. Jag anser att användandet av 

TAKK först kan ses som ett sätt för både små och stora barn med språksvårigheter att 

kommunicera med omvärlden och göra sig förstådda men att det sedan, när barnet har 

utvecklat ett fungerande språk, kan bli till en identitetsstärkande funktion och ett sätt att 

utmana barnen ytterligare i deras språkutveckling. Detta är ett arbetsätt som respondenterna 

menar fungerar lika bra med stora barn som med små barn, med andra ord är det viktigt att 

veta hur TAKK ska användas för att ge barnen stimulans och för att de ska uppleva der som 

meningsfullt. TAKK måste hela tiden användas i realistiska situationer och ges tillfälle, 

särskilt i introduktionen av TAKK där mina respondenter och deras barn nu befinner sig, att 

lära sig teckna genom sånger, lekar och samlingar. Att enbart använda TAKK under samlingar 

kommer inte ge barnen den förståelse för att kunna använda tecken som ett AKK såsom Bergh 

och Bergsten (1998, s.56) skriver om. 

 



 

  21 

 

Varför ska TAKK användas i förskolan?  

En intressant aspekt kring TAKK användning som framkom under intervjuerna är att 

respondenternas motsäger den tidigare kunskaper som att Bergh och Bergstens (1998, s.34) 

talar om. Bergh och Bergsten (1998, s.34) menar att tecken i likhet med talet försvinner direkt 

efter att det är uttalat medan respondenterna hävdar att ett tecken tar längre tid att göras och 

på så vis även visas tydligare än ett talat ord. Ett tecken kan även hållas kvar lite längre än vad 

det talade ordet kan och de görs ofta med upprepade rörelser. För att ge er läsare ett exempel 

så tecknas färgen ”röd” genom att peka med pekfingret på läpparna, här kan du hålla kvar 

fingret så länge du vill. Ett annat exempel är ordet och känslan ”ledsen”, vilken görs genom 

att föra handen i cirkelrörelser över bröstet, dessa cirklar kan göras så många varv som 

önskas. Bergh och Bergsten (1998, s.34) skriver att när man använder TAKK i en mening där 

man säger ”du ska sitta ner och lyssna på sagan om den arga kaninen” - där de 

fetstilsmarkerade orden tecknas - då försvinner tecknen i nästan samma takt som orden. 

Respondenterna, däremot, påpekar att tecknen hålls kvar längre exempelvis i frågan ”är du 

ledsen?” eller ”är den blå?”. Det som respondenterna lyfter fram är att TAKK gör att språket 

lugnas ner, bekräftas hos Berg och Bergsten (1998, s.16), Westerlund (2009, s.65-66) och Bjar 

och Liberg (2010, s.59). I likhet med nämnda forskare kan jag instämma till. När en pedagog 

använder TAKK ges barnen dels något att fästa blicken vid under samlingarna dessutom att vi 

människor lär bättre ju fler sinnen som involveras. I intervjuerna framkom också att två av 

respondenterna berättade att de har sett att samlingarna ofta blir lugnare när de använder 

tecken än när tecken inte används. De berättade, var och en för sig, att de brukar använda sig 

av tecken för ”sitt” och för ”lyssna” under sina samlingar. Motiveringen för detta var att både 

barnen och förskollärarna skulle slipper det upprepade tjatet ”sitt, sitt, sitt, lyssna, lyssna, 

lyssna” och detta menar de har gett en lugnare miljö vid samlingarna.  

 

För att tecken ska fungera som en Alternativ och Kompletterade Kommunikation måste det 

enligt Bergh och Bergsten (1998, s.56) användas i realistiska situationer som uppstår under en 

dag i barnets vardag. De menar att teckeninlärningen kan främjas genom sånger och lekar 

men att det är först när barnet använder det på egen hand som TAKK fungerar enligt 

grundtanken, d.v.s. som ett stöd i barns kommunikation. Att respondenterna ännu inte sett att 

barnen använder TAKK i leken tillsammans med andra barn utan enbart när de kommunicerar 

med vuxna kan därför tolkas som att barnen ännu inte har den kunskapen om TAKK som de 

behöver för att använda den självständigt och spontant. Detta styrks ytterligare av respondent 

A:s iakttagelse av att X, det barnet med stor kunskap inom TAKK, använde tecken till andra 

barn i sin lek, att X gör detta kan förstås som att barnet finner TAKK naturligt och stödjande. 

Respondenternas iakttagelser går att hänföra till Anderssons (2006) forskning som visar att 

barn kommunicerar bäst tillsammans med en person som visar engagemang, fantasi och kan 

inge ett förtroende, vilket då respondenterna i detta fall verkar göra.  

 

Metoddiskussion 

Jag valde att genomföra min undersökning genom att använda mig av kvalitativa intervjuer av 

fyra förskollärare i två olika kommuner. Jag riktade in mig på att använda mig av 

semistrukturerad intervju, en form där jag har utgått ifrån en intervjuguide med förhållandevis 

specifika frågeställningar (Bryman, 2011, s.415). Genom att använda den här formen av 

intervju känner jag att jag har fått ut det jag ville, d.v.s. ett informativt samtal där 

förskollärarna har kunnat lyfta fram egna erfarenheter och tankar kring ämnet. Kunskapen 

som har framträtt har baserats på respondenternas egna erfarenheter och upplevelser och har 

gjort att jag har kunnat besvara mitt syfte och mina frågeställningar på ett trovärdigt sätt. Jag 
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anser även att jag har ställt ”rätt” frågor vilket är något som Bryman (2011, s.203ff) lyfter 

risken med. Han menar att det finns en risk att ställa frågor som inte är helt relevanta för 

studien.  

 

Under intervju tillfällena kände jag mig trygg i rollen som intervjuare och upplevde att 

respondenterna kände sig trygga och gärna delade med sig av sina erfarenheter och tankar om 

TAKK. Valet av semistrukturerade intervjuer gjorde det även möjligt att ställa följdfrågor 

vilket i sin tur gav utförliga svar (Bryman, 2011). För att kunna stärka intervjuerna ytterligare 

hade jag, om jag haft tiden, kunnat kompletterna med observationer. Om jag skulle 

kompletterat med observationer skulle jag fått en bättre helhetsbild och kunna få en bredare 

inblick i vad som faktiskt sker i praktiken, samt styrka det som sägs i intervjuerna. 

 

Värt att reflektera över är om jag hade fått andra svar om jag inte valt att använda mig av de 

kriterier, såsom utbildning, användning av TAKK o.s.v., vid mitt urval. Eller om studiens 

resultat hade förändrats om jag hade intervjuat fler respektive färre förskollärare.  

 
Slutsats  

Syfte med undersökningen var att visa några förskollärares förhållningsätt till användandet av 

TAKK i samlingarn och i användandet för att utmana barnen i deras semantiska språkutveck-

ling. Frågeställningarna jag formulerade avsåg hur förskollärare såg på arbetet med TAKK i 

samlingarna och i vilken mån de menade att barn språk kunde utvecklas när TAKK användes i 

äldre- och yngrebarnsgrupper. Genom mina intervjuer framkommer det att alla respondenter-

na har ett stor och brinnande intresse för att använda TAKK i sin verksamhet och att alla pe-

dagoger vill fortsätta att utveckla sitt tecknande. Respondenterna har lyft fram arbetssättet 

som roligt och lärorikt både för barnen men även för dem själva. TAKK är något som de en-

bart ser som positivt att använda i barngrupperna och det uttrycks att barnen utmanas att 

kommunicera på andra sätt än enbart det talade språket, respondenterna har således lyft fram 

vikten av att TAKK kan vara till hjälp för förskolebarns semantiska språkutveckling. TAKK 

ses som en ytterligare kommunikationsmetod som barnen kan ta till när de talade orden inte 

räcker till. TAKK hjälper även till att förtydliga orden, utförandet av tecknen ger ofta en led-

tråd till vad ordet betyder och på detta sätt vara ett stöd i den semantiska språkutvecklingen. 

TAKK kan även vara ett sätt att hjälpa barnen att få en djupare inlärning, då både synen och 

hörseln används.  

  

Vidare forskning 

Jag anser det vara nödvändigt till fortsatt forskning inom detta område då det ännu finns 

relativt begräsad forskning att tillgå. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara:  

 

 Att undersöka två yngre barnsavdelningar när pedagogerna i den ena barngruppen 
använder TAKK medans pedagogerna i den andra barngruppen inte gör det. Att genom 

detta se om det få blir det skillnad på barnens kommunikation och även deras 

språkutveckling. 

 Att undersöka om äldre barn som fått stimulans av TAKK sedan tidig ålder använder 

TAKK när de kommunicerar med mindre barn som ännu inte har ett utvecklat språk. 
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Bilagor  

Bilaga 1: 

Intervjubrev till respondenterna.  

Tack för att ni har tackat ja till att ställa upp på vår intervju.  

  

Jag vill börja med att presentera mig och berätta hur jag tänker att intervjun ska gå till.  

Jag som intervjuar heter Martina Dahlkild. Jag läser min sjätte termin på 

förskollärarprogrammet vid karlstadsuniversitet. Och skriver nu mitt examensarbete som har 

som huvudtema språkutveckling och jag har valt att rikta in det på tecken som stöd.  

Intervjun som jag håller är en del i insamlandet av material om Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation arbetet med barns språkutveckling.  

  

Under intervjun kommer jag att spela in samtalet. Detta gör jag för att undvika att fel citera er 

och för att inga missförstånd ska kunna ske. Intervjuerna kommer endast att  

användas för detta ändamål och kommer att avidentifieras, allt är anonymt. Jag kommer  

att skicka er en utskrift av samtalet för att ni ska kunna korrigera eller bekräfta  

utskriften.  

Med vänliga hälsningar Martina Dahlkild 

 

Bilaga 2: 

Intervjuguide -   tödfrågor vid intervjuer av förskollärare 

 

1. Beskriv ditt yrke!  

 Utbildning?  

 Antal yrkesamma år?  

 Vilken åldersgrupp arbetar du med idag? 

2. Vad innebär TAKK för dig? 

3. Vad är dina erfarenheter av att använda TAKK?  

  Vad var det som gjorde att du började använda TAKK? 

Hur länge har du använt det?  

Har du erfarenhet att arbeta med TAKK i andra åldersgrupper än idag?  

3. Hur arbetar du med TAKK i samlingar?  

Hur mycket använder du det? 

I vilka sammanhang använder du det? 

Kan du ge exempel? 

4. Vad ser du fördelar med att arbeta med TAKK i samlings situationer? 

Kan du ge exempel? 

5. Vad ser du för nackdelar med TAKK i samlings situationer? 

Kan du ge exempel? 

6. Ser du att barnen använder TAKK i vardagen?  

 På vilket sätt? 



 

   

 

 

Bilaga 3: 

 

Samtycke till deltagande 
 

Denna studie är till ett examensarbete i utbildningen till förskollärare vid Karlstads 

Universitet och behandlar tecken som stöd i syfte till språkutveckling i förskolan.  

Studien kommer att undersöka hur tecken som stöd används i samlingar och lyfta fram 

pedagogers syn på detta arbetssätt. Syftet är att genom intervjuer ta del av förskollärares 

tankar kring tecken som stöd och dess användning i samlingar.  

Medverkan i undersökningen är frivillig och sker konfidentiellt. Jag som utför studien har 

tystnadsplikt och intervjun sker med ljudupptagning. Ljudupptagningar kommer att 

transkriberas och alla personer som deltar i studien kommer att avidentifieras. Materialet 

kommer endast att användas i denna undersökning.  

 

 

 

 

__________________________________ 

Martina Dahlkild  

 

 

__________________________________ 

(respondentens namn) 

 


