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Abstract  

“Signs as Alternative and Additional Communication in preschool”  

A qualitative study of how preschool teachers use (SAAC) in preschool  

 

The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with signs as alternative 

and additional communication in preschool to promote the development of children's 

language development.  

My questions of issue are how do preschool teachers use signs as alternative and additional 

communication in preschool, how do the teachers motivate and describe their work and what 

experiences does the preschool teachers have with signs as alternative and additional 

communication in preschool?  

My method of this study has been qualitative where interviews were made with six preschool 

teachers. To analyze the result of the interviews I have used the socio-cultural perspective by 

Vygotskij, that describes how important the language and interaction between people are. I 

also used Vygotskijs model the nearest development zone to analyze the importance of 

interplay between the preschool teachers and children. I have also used previous research and 

studies to strengthen my study.  

 

The study results are that all preschool teachers work with signs as alternative and additional 

communication with the purpose to develop all children’s communication. All the teachers 

had good experiences and a positive attitude to signs as language development for children. 

The preschool teachers consider it necessary to have more education in signs and to get 

follow-up of their work.  

 

Keywords: preschool, preschool teachers, signs, communication.  
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1. Inledning 

Förskolan arbetar utefter läroplanens mål samt följer FN:s Barnkonvention för att stödja alla 

barns språk- och kommunikationsutveckling. Enligt läroplanen för förskolan LpFö 98 rev. 

2016 är kommunikationen en viktig del i barns utveckling. Förskolans uppdrag innefattar att 

främja barns språkutveckling (Skolverket, 2016, s.8). FN:s Barnkonvention beskriver vikten 

av att alla barn har rätt att höras och uttrycka sin mening i ämnen som berör barnet. 

Kommunikation är en mänsklig rättighet som innefattar alla människor även barn (Unicef, 

2009, s.18). Under min förskollärarutbildning har jag i min verksamhets förlagda utbildning 

kommit i kontakt med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). På 

förskolan introducerades jag för och använde TAKK tillsammans med barnen. Förskollärarna 

jag arbetade tillsammans med använde TAKK som en alternativ metod för att komplettera och 

utveckla språket hos alla barn. Efter att jag fått en inblick i TAKK som arbetssätt för att 

främja alla barns språkutveckling utvecklades mitt intresse för att undersöka ämnet närmare 

och genom en studie undersöka hur förskollärare använder TAKK på förskolan.   

Specialpedagogiska skolmyndighetens artikel Förskolor som arbetar språkutvecklande – en 

investering för framtiden baseras på en intervju med Kim Hassel, specialpedagog inom 

förskolor i Huddinge kommun (2018). I kommunen har de inlett ett projekt med en gemensam 

språkstrategi för att underlätta arbetet med språk och flerspråkighet. Projektet utvecklades ur 

kommunens inkluderande tal- och språkavdelnings förskola. Förskolans pedagoger har lång 

erfarenhet av barn med språkstörning, kompetensspråkutveckling och TAKK. Alla barn ska 

ha möjlighet att uttrycka sig och efter att sett på skillnader på kompetens om språkstörning 

och språkutveckling hos pedagogerna på de olika förskolorna startades projektet för att 

åtgärda detta. Målet med arbetet är att göra förskolorna mer likvärdiga utifrån det 

språkutvecklande arbetet. Alla pedagoger ska få grundläggande kunskaper inom 

tydliggörande och TAKK, för att kunna arbeta med ett språkutvecklande förhållningssätt och 

kunna identifiera barn med språkförseningar samt orsaken till detta.  

I min studie har jag valt att undersöka hur förskollärare arbetar med TAKK i förskolan för att 

främja barnens språkutveckling. Arbetet med TAKK har breddats och används nu på allt fler 

förskolor och tillsammans med alla barn, vilket har väckt mitt intresse att undersöka hur 

förskollärare arbetar med och deras erfarenhet kring arbetet med TAKK.  
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1.1 Bakgrund 

Sedan slutet av 1970-talet har tecken lånats från det svenska teckenspråket och används 

parallellt med det verbala språket med språkutvecklande syfte för barn med språkförsening. 

Detta har sedan utvecklats och används av föräldrar med sina spädbarn för att förbättra 

samspelet och kommunikationen men används även i förskolan idag. Studier visar att barn 

som använder tecken även börjar använda det verbala språket tidigt. Tonér beskriver TAKK 

rent konkret att välja ut det viktigaste orden i en mening och förstärka dessa ord med tecken 

parallellt med det verbala talet (2016, s.19f).  

Heister Trygg beskriver TAKK som ett nationellt etablerat begrepp som grundar sig i det 

svenska teckenspråket (STS). TAKK ingår i samlingsbegreppet AKK (Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation) där fler kommunikationsmetoder innefattas. TAKK är 

uppbyggt av lånade tecken från STS. Det finns ingen strävan att TAKK ska eller kan bli 

samma sak som STS då de har olika målgrupp, olika syften och olika metoder. TAKK kan 

beskrivas som en metod att underlätta kommunikation och är inget eget språk. TAKK sker 

alltid efter individens behov och förutsättningar. TAKK används tillsammans med verbalt 

språk genom att belysa nyckelorden i det verbala språket och genomförs i samspel med 

varandra samt följer det svenska talspråkets grammatik (2010, s.10f). TAKK riktar sig till alla 

åldrar, barn, ungdomar och vuxna. TAKK har främst en specifik målgrupp vilket är hörande 

personer med eller utan funktionsvariation som har eller riskerar att utveckla störningar i sitt 

språk och sin kommunikation (Heister Trygg, 2010, s.12).  

Tonér menar att ett arbete med syfte att stärka kommunikation och språkförmåga i förskolan 

innefattar ett fokus på språk och samspel i allt lärande. Då behövs medvetna och 

uppmärksamma pedagoger i förskolan. Barns språkutveckling sker olika och för att skapa 

möjlighet för alla barn att utveckla sin kommunikation är tecken ett kraftfullt komplement till 

det verbala språket. Kommunikation är en mänsklig rättighet oavsett förutsättningar (2016, 

s.7). 

TAKK innebär att med hjälp av händerna teckna det viktigaste nyckelorden i en mening för 

att förstärka budskapet samtidigt som meningen sägs med verbalt språk. Till exempel Vi ska 

åka bil till förskolan, hela meningen uttalas verbalt men endast bil och förskolan tecknas med 

händerna (Heister Trygg och Andersson, 2009). 

 



6 
 

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med TAKK i förskolan för 

att främja alla barns språkutveckling. 

Studiens frågeställningar är följande:  

• Hur arbetar förskollärare med TAKK i förskolan?  

• Hur beskriver och motiverar förskollärare sitt arbete med TAKK med språkutvecklande 

syfte?  

• Vilka erfarenheter har förskollärare av TAKK i förskolan?  

 

3. Begreppsdefinition  

I min studie har jag valt att använda mig av förkortningen TAKK (Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation). Eftersom den litteratur som jag har tagit del av inom ämnet 

använder denna benämning samt att det även är den förkortning som används av de 

förskollärare jag har intervjuat.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt  

Som studiens teoretiska utgångspunkt har jag valt att utgå från Lev S. Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Roger Säljö är Sveriges främste representant av det sociokulturella 

perspektivet och studien baseras på Säljös tolkning. Jag har valt att använda mig av 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv i min studie då min undersökning bygger på det sociala 

samspelet mellan människor samt vikten av kommunikation. Jag betraktar TAKK som ett 

medierat redskap som förskollärare och barn använder sig av för att samspela, kommunicera 

och förstå sin omvärld, vilket jag även kopplar till den närmaste utvecklingszonen. I följande 

kapitel presenteras det sociokulturella perspektivet, mediering och den närmaste 

utvecklingszonen. 
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4.1 Sociokulturellt perspektiv  

En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att den historiska utvecklingen finns 

närvarande i det nuvarande. Tidigare generationers insikter och erfarenheter finns i de 

intellektuella och praktiska redskap och verksamheter som används. I alla processer är 

kommunikation och interaktion mellan individer avgörande. Genom kommunikationen skapas 

sociokulturella resurser samt att det är genom kommunikationen som dessa resurser förs 

vidare (Säljö, 2014, s.22).  

I det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i mänskligt lärande och utveckling är 

kommunikativa processer centrala. Genom att kommunicera med andra blir individen delaktig 

i kunskaper och färdigheter. Begreppet kommunikation beskrivs i det sociokulturella 

perspektivet som en mänsklig aktivitet och verksamhet, något människan tillämpar där 

språket är centralt. Enligt det sociokulturella perspektivet är språket det viktigaste redskapet 

en människa kan ha för att förstå sin omvärld. Språket är sambandet mellan det inre tänkandet 

och den yttre kommunikationen med andra. Säljö beskriver kunskap om något som en 

kommunikativ praktik vilket innehåller någon form av fysisk verksamhet. Mänskliga 

praktiker beskrivs som kommunikativa men även fysiska (Säljö, 2014, s.37). Att till exempel 

använda sig av TAKK innefattar en kunskap om språkliga regler men förutsätter även en 

fysisk rörelse med händerna för att skapa tecken.   

 

4.2 Mediering  

I det sociokulturella perspektivet finns betoning av att omvärlden tolkas för oss i mänskliga 

gemensamma och kollektiva verksamheter. Det lilla barnet föds in i och utvecklas inom 

ramen för samspel tillsammans med andra människor. Våra erfarenheter skapas tillsammans 

med andra, även om medaktörer omedvetna hjälper till genom samspelet. Kunskap skapas 

genom samspel så som lek. Detta genom att uppmärksamma, beskriva och agera på det sätt 

som omgivningen uppmuntrar till samt tillåter (Säljö, 2014, s.66). Begreppet mediering är ett 

centralt begrepp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Begreppet mediering kommer från 

tyskan och betyder förmedla. Mediering innebär att människor inte står i direkt kontakt med 

omvärlden utan använder sig av intellektuella och fysiska redskap som behövs för att forma 

vårt tänkande och skapa förståelse för vår omvärld. Mediering sker i interaktion mellan 
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människor och människans viktigaste medierat redskap är resurser i vårt språk (Säljö, 2014, 

s.81f).  

 

4.3 Den närmaste utvecklingszonen  

Den närmaste utvecklingszonen är central för Vygotskijs filosofi. Vygotskij definierar 

begreppet den närmaste utvecklingszonen som avståndet mellan en individs enskilda kunskap 

och vad samma individ kan prestera med hjälp av en vuxen eller en mer kompetent kamrat. 

Säljö beskriver stödet av en annan individ som bekant och rimligt för att kunna prestera på en 

nivå som inte var möjlig på egen hand. Den närmaste utvecklingszonen beskriver Säljö som 

en enkel tanke men som i ett interaktivt och socialt perspektiv resulterar i stora konsekvenser. 

I det sociokulturella perspektivet ses den närmaste utvecklingszonen som en modell för 

kunskap och färdigheter då individen exponeras för ett problem, handleds av en mer 

kompetent individ för att kunna lösa problemet och kanske senare klara av att lösa problemet 

på egen hand. Vygotskij betonade att det inte endast är vad individen redan har kunskap om 

utan potentialen som individen påvisar i sin förståelse och agerande. Den närmaste 

utvecklingszonen kan ses som en zon där den lärande individen är mottaglig för stöd från en 

mer kompetent individ. Det kan även ses som en zon där den mer kompetenta individen har 

en uppnådd kompetens, använder sig av utvecklingszonen för att utveckla framtida 

kompetens. Den närmaste utvecklingszonen innefattar ojämlikhet i de båda individernas 

kunskap och förutsättning vilket resulterar i en rörelse inom ramen för utvecklingszonen. Då 

individer alltid befinner sig i en utvecklingszon, då individer alltid lär finns det även alltid 

mer kompetenta individer, vilket resulterar i att den närmaste utvecklingszonen alltid är i 

rörelse (Säljö, 2014, 120ff).  
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5. Material och metod 

I följande kapitel redogör jag för studiens material och metod. Beskrivning av 

undersökningsmetod, urval, genomförande samt de forskningsetiska principer som tillämpas i 

studien.  

 

5.1 Undersökningsmetod  

Studien är en kvalitativ undersökning då intervjuer kommer vara det empiriska materialet.  

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som min metod för insamling av 

studiens empiriska forskningsmaterial. Dalen menar att intervjuer är en bra huvudmetod vid 

insamling av material men som även kan användas för att komplettera annat 

forskningsmaterial. Den kvalitativa intervjun är tillämpad för att ge intervjuaren insikt om 

informantens erfarenheter, tankar och känslor (2015, s.14). Dalen citerar Kvale och 

Brinkmann som uttrycker följande:  

”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från 

intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta 

fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar”  

    (Kvale och Brinkmann, 2009:45) 

Jag har valt att genomföra intervjuerna genom mejl. Informanterna kontaktade jag genom en 

förskollärargrupp på sociala medier. Jag har valt att intervjua utbildade förskollärare som 

aktivt arbetar med TAKK i förskolan. Jag har valt att ställa både öppna och preciserade frågor 

i mejlet jag skickade med intervjufrågorna. För att sedan, vid behov, skicka följdfrågor på 

svaren jag fick. Detta för att få ut så mycket som möjligt av varje intervju. Patel och Davidson 

menar att öppna frågor skapar utrymme till den som svarar att uttrycka det personen anser är 

relevant och viktigt för frågan. Öppna frågor ger låg grad av strukturering men hög grad av 

standardisering. Strukturering innefattar utrymme för att tolka frågorna och ger svar efter hur 

personen svarat och vad personen anser är viktigt. Standardisering handlar om hur frågorna 

formas och i vilken ordning de ställs (2011, s.75f).   

Jag har valt att intervjua sex olika förskollärare och endast intervjua en förskollärare på varje 

förskola och inte fler på samma då man i samma arbetslag arbetar på liknande sätt, vilket 

skulle ge liknande svar på intervjun. Jag har även valt att endast fokusera på utbildade 
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förskollärare och inte andra pedagoger på förskolan då jag anser att förskollärarnas utbildning 

är intressant i studiens syfte.  

 

5.2 Urval  

I studien har jag gjort ett medvetet urval av förskollärare som informanter. Jag har valt att 

intervjua förskollärare som arbetar på förskolor på olika platser i landet, för att studien ska bli 

så bred som möjligt. De deltagande förskollärarna arbetar på förskolor i orter i områdena 

Gävle, Stockholm, Växjö och Malmö. Förskollärarna har olika lång arbetserfarenhet och jag 

har medvetet valt att använda mig av utbildade förskollärare som arbetar med TAKK i 

verksamheten. Förskollärarna arbetar med barn i olika åldrar på förskolan och jag anser att 

barnens ålder inte påverkar studien då mitt syfte samt frågeställningar inte påverkas av 

barnens ålder.  

Jag har valt att intervjua förskollärare som jag inte har någon koppling till och är helt 

främmande för mig. Brinkkjaer och Høyen menar att när man som forskare ska intervjua en 

pedagog eller besöka en förskola kan det vara bra att inte ha en relation sedan innan, då det 

kan vara svårt att vara objektiv. Vid en tidigare relation kan forskaren redan ha en klar bild av 

vad som ska visa sig eller vilka svar man ska få, vilket ger en partisk bild av undersökningen. 

Inom vetenskap är det viktigt att vara objektiv och tillsidosätta sina egna åsikter och fördomar 

(2013, s.11).  

Dalen beskriver det teoretiska urvalet för en speciell procedur som sammansätter ett lämpligt 

urval, i detta fall intervjupersoner men även skriftlig dokumentation. Hon refererar till Juliet 

Corbin och Anselm Strauss (2009) som påpekar att forskaren strävar efter att sammansätta ett 

urval som återspeglar maximal variation hos det som ska studeras, vilket innebär att forskaren 

måste skapa sig god kunskap och insikt i ämnet samt kunna sortera och sätta samman material 

som återspeglar olika dimensioner. Ett sådant tillvägagångssätt skapar en kontinuerlig 

bedömning av kategorier i förhållande till varandra som utgör en viktig förutsättning för 

utveckling av begrepp och senare utveckling av teori samt analys (2015, s.55).   

Dalen menar även att valet av informanter är en viktig del i kvalitativ intervjuforskning. Vem 

som ska intervjuas, vilka kriterier som gäller för informanterna samt hur många som ska 

intervjuas är viktiga beslut. Hon betonar att valet av informanter inte får vara för stort då 

genomförandet och bearbetningen är en tidskrävande process. Intervjuerna måste dock vara 
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av kvalité samt att det måste finnas tillräckligt med material som underlag för tolkning och 

analys (2015, s.58). Jag har i min studie valt att begränsa mig till sex mejlintervjuer. Vid 

eftersökning och förfrågan om informanter var intresset stort på internetsidan med 

förskollärare. Jag kom i kontakt med tretton förskollärare som var intresserade av att 

medverka i min studie. Fyra förskollärare hade inte tid att svara på frågorna i tid och jag 

mottog nio intervjusvar genom mejl. Av dessa nio mejlintervjuer gjorde jag ett urval på sex 

mejlintervjuer som bestod av utvecklade och varierande svar. Dessa intervjusvar blev, vid 

sammanställning av svaren, mellan två till fem sidor var, beroende på informant. De fyra 

mejlintervjuer som inte användes i studien valde jag bort då de var mycket enkla och korta 

svar med liknande innehåll. Jag anser att mitt urval gav mig tillräckligt med material för min 

studie och att det tidsmässigt var genomförbart.  

 

5.3 Genomförande  

När jag valt att studien skulle behandla förskollärares användning och erfarenhet av TAKK i 

förskolan tog jag kontakt med förskollärare genom mejl. Jag valde att skicka ut en förfrågan 

på Facebook i en grupp med förskollärare för att få kontakt med förskollärare som ville 

medverka i min studie. Jag hade ingen koppling till dessa förskollärare och det valet gjorde 

jag för att inte kunna lägga någon egen värdering i deras intervjusvar. När jag skickade ut 

förfrågningar till förskollärarna om de ville medverka i min studie presenterade jag mitt ämne, 

mitt syfte samt att det är frivilligt att medverka och att svaren kommer behandlas 

konfidentiellt. Dalen menar att som intervjuare måste man reflektera över sitt eget beteende 

samt precisera för sin informant varför intervjun genomförs, vad syftet är, vad materialet ska 

användas till samt hur återkoppling och publicering kommer ske (2015, s.45). 

När jag fått samtycke av informanterna skickade jag mina intervjufrågor till dem för att sedan 

fortsätta samtalet genom att få svar samt ställa följdfrågor via mejlkontakten, vid ett fåtal 

mejlintervjuer då förtydligande eller utökade svar eftersträvades. Jag bestämde mig för att 

begränsa mina intervjuer till sex stycken, då jag ansåg att jag hade tillräckligt med material 

för min studie samt för att anpassa mig efter tidsbestämmelsen. Jag har sedan bearbetat 

informanternas intervjusvar för att anpassa till studiens upplägg men inte ändrat något av 

intervjuernas innehåll.  
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5.4 Etiska överväganden 

Vid insamling av det empiriska materialet tog jag först hänsyn till de etiska aspekterna. Patel 

och Davidson betonar vikten av anonymitetskravet. Vilket innebär att personerna i 

undersökningen är anonyma och deras svar kan aldrig kopplas till personerna i form av namn, 

nummer eller likande. Detta ska framgå innan en intervju genomförs (2011, s.74f). 

Vetenskapsrådet beskriver de fyra huvudkraven som innefattar de grundläggande 

individsskyddskraven som kategoriseras i fyra huvudkrav inom forskningen. Dessa krav kan 

sedan specificeras vidare i ett flertal regler och vid sidan av dessa regler kan även 

rekommendationer eller råd förekomma. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, vilket 

jag följt genom att jag har informerat de berörda om undersökningens syfte, uppgiftslämnare 

och deltagares uppgift och villkor samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst. Samtyckeskravet, har jag i min studie följt genom att de deltagande personerna får 

själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, har följts då undersökningens 

alla uppgifter behandlas med konfidentialitet. Personuppgifter finns inte tillgängliga för 

obehöriga. Nyttjandekravet har följts genom att det insamlade materialet om enskilda 

personer används endast till forskningens syfte och sprids inte vidare till andra eller annat 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.6f, 9, 12, 14).  

I mitt mejl till informanterna informerade jag om mig själv, studiens syfte och att jag enbart 

skulle använda mig av fiktiva namn i min studie. Jag redogjorde för hur materialet skulle 

användas samt bifogade mina kontaktuppgifter för funderingar eller frågor som kan komma 

utöver den mejlkontakt som pågick.  

 

5.5  Metoddiskussion 

Jag valde intervjuer som mitt empiriska material för studien då jag anser att det är den metod 

som kan besvara mitt syfte och frågeställningar på bäst sätt. Då syftet var att undersöka hur 

förskollärare arbetar med TAKK i förskolan för att främja alla barns språkutveckling. Även 

frågeställningarna riktar sig mot förskollärarnas arbete och jag anser att genom intervjuer 

besvaras frågeställningarna bäst. Genom observationer kunde jag ha sett på pedagogernas 

arbete med TAKK i praktiken och genom enkäter hade en större undersökning ha gjorts. Jag 

anser att enkäter inte tydliggör undersökningen tillräckligt då enkäter oftast endast består av ja 
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och nej frågor och inte besvarar lika mycket och fokuserat som en intervju med följdfrågor 

kan göra. Observationer kunde ha genomförts i denna studie för att komplettera 

undersökningens intervjuer och för att se på om förskollärarna arbetar på samma sätt i 

praktiken som i teorin. Detta valde jag bort på grund av att jag ville behålla studiens fokus, jag 

ansåg att mina intervjuer var tillräckligt som material för min studie samt på grund av 

tidsbegränsningen.  

Jag valde att genomföra intervjuerna via mejl. Jag anser att det finns fördelar med 

mejlkontakt, då jag fått kontakt med förskollärare över större delar av Sverige, från Gävle till 

Malmö, vilket representerar en större del av förskolor och ger en bredare bild av mitt resultat 

än om jag intervjuat sex förskollärare i samma stad. Det positiva med att genomföra en 

intervju via mejl är även att informanten får chans att ta sig tiden, när det passar dem att sitta i 

lugn och ro, fundera och svara på frågorna. Det gör även att jag som forskare inte har någon 

möjlighet att påverka svaren genom min närvaro eller på det sätt jag ställer frågan, som till 

exempel tonläge eller gester. Jag anser att jag fick långa och innehållsrika svar genom 

mejlintervjuerna, som jag tror skulle motsvara intervjusvaren i en verklig intervju. Nackdelen 

med en intervju via mejl är att följdfrågorna inte blir lika spontana som i ett verkligt samtal. 

Informanten får även mer tid på sig att fundera över sitt svar och även möjlighet att läsa på 

innan svaret skickas. Det sätter även press på mig som forskare att skicka välformulerade 

frågor för att svaren ska bli så innehållsrika och fokuserade som de hade blivit i ett verkligt 

samtal.  

 

6. Tidigare forskning  

I följande kapitel redogör jag för tidigare forskning som berör studiens syfte. Vid sökning och 

val av tidigare forskning att tillämpa till det insamlade materialet har jag upplevt att det främst 

berör barn med språksvårigheter i form av funktionsvariationer. Jag har valt forskning som 

berör barn utan funktionsvariation och forskning som kan kopplas till alla barn i förskolan. 

Jag har valt att tillämpa det sociokulturella perspektivet till denna studie, som är nämnt och 

redogjort för i kapitlet teoretiska utgångspunkt. Den tidigare forskningen berör barns 

kommunikation, samspel och hur TAKK används. Jag har valt att använda mig av författarna 

listade nedan då dessa behandlar mitt ämne och kompletterar min studie. 
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Amy Elizabeth Brereton, doktor, är biträdande professor i tidig barndomsutbildning vid 

Trinity University, i Washington, DC. Hon är kvalificerad och har erfarenhet i 

specialutbildning samt tidig barndomsutbildning. Breretons forskningsområden behandlar 

kommunikationsstrategier inom lärande, de yngsta elevernas röst och elevers utvecklings 

lämpliga bedömning.  

Boel Heister Trygg är utbildad logoped och driver Södra regionens kommunikationscentrum 

(SÖK). Hon har många års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med 

kommunikationssvårigheter. Hon är även författare och föreläsare inom området alternativ 

och kompletterande kommunikation.  

Ida Andersson är utbildad logoped och driver Södra regionens kommunikationscentrum 

(SÖK). Hon är även författare och har skrivit boken Alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) – i teori och praktik tillsammans med Heister Trygg.  

Irma Heller och Debbie Pavur var lärare på Newcom College Nursery School (NCNS), en 

förskola på campus i Tulane University som har en 70 årig historia av läroplansutveckling och 

har fått fullmakt av National Association for Young Children (NAEYC). Förskolan inkluderar 

flera barn med enastående egenskaper som Down syndrom. Tillsammans med Diane Manning 

och Karin Wagner är lärarna Heller och Pavur författare till studien Let's all sign! Enhancing 

language development in an inclusive preschool. I studien använder författarna begreppen 

undertecknande och signering, vilket jag har tolkat till TAKK och använder TAKK som 

begrepp för att koppla till min studie.  

Katja Friman är författare av studien Kommunikation i förskolan - En kvalitativ studie om 

förskollärares användning av AKK i verksamheten. En studie där observationer och intervjuer 

har genomförts för att skapa en ökad förståelse för hur alternativa kommunikationsformer 

används för att främja barns kommunikationsutveckling.  

Signe Tonér är utbildad logoped och doktorand i lingvistik med gedigen erfarenhet av 

förskolans verksamhet. Hon värnar om att alternativa kommunikationssätt tillåts och 

uppmuntras i förskolan och att barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen. Hon är 

författare av boken Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation.  
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6.1 Kommunikation  

Kommunikation kommer från latinets communicare vilket betyder att göra gemensamt. Tonér 

beskriver att förmågan att kommunicera vidareutvecklas genom ömsesidig och meningsfull 

interaktion mellan kompetenta individer och den lärande individen. Kommunikationen 

vidareutvecklas sedan genom att användas och förstärkas. Barnets kommunikationsutveckling 

grundar sig i samspelet och i förskoleålder är språkutvecklingen mycket intensiv. Pedagoger i 

förskolan bör vara väl utrustade för att stödja barnets språkutveckling genom att vara goda 

samtalspartners. Förskolans pedagoger ska inte endast stödja barnets språkutveckling men 

även barnets tal, språk, social- och emotionell förmåga. Kommunikation är mycket mer än 

endast det verbala talet. Det innefattar även signaler, så som ljud, tonfall, blickar, gester och 

kroppsspråk. Kommunikationen skapar möjlighet för barn att uppnå delaktighet samt påverka 

sitt inflytande (2016, s.7f).  

Friman menar att det finns en medvetenhet hos förskollärare gällande vikten av 

kommunikation för barnens samspel på förskolan. De förskollärare som deltog i studien 

använde olika AKK verktyg tillsammans med barnen, inklusive TAKK, främst när ett barn 

med behov närvarade i barngruppen. Frimans resultat visar att TAKK gynnar 

kommunikationsutvecklingen hos barn samt skapar gemenskap och tillhörighet i barngruppen. 

Hon menar även att TAKK gynnar samspelet hos barn med ett annat modersmål än svenska 

då dessa barns kommunikation underlättas med hjälp av TAKK. Frimans resultat visar även 

att förskollärarna saknar tid och kunskap för att kunna använda TAKK och annan AKK 

kontinuerligt i den dagliga verksamheten (Friman, 2017).  

 

6.2 Samspel 

Heister Trygg och Andersson menar att det nyfödda spädbarnet föds med motivation att 

kommunicera. Då främst med sina föräldrar för att senare utvecklas och samspela med fler i 

sin omgivning. Förmågan att samspela med varandra är viktig för alla människor. Samspel är 

något som sker mellan människor, samspelet har en mening och påverkas av deltagarna, 

miljön samt av outtalade- och uttalade regler. En gemensam förståelse måste finnas mellan 

deltagarna för att samspelet ska fungera. Även en samspelsvilja måste finnas hos de 

deltagande individerna för att ett samspel ska kunna ske. Detta innefattar individens 

inställning till samspelet, vilket påverkas av erfarenheter och samspelspartnern. En annan 
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viktig faktor är samspelsförmåga. Vilket innefattar hur andras beteende, intensioner och 

känslor tolkas samt hur regler och normer tolkas i samspelet. En individ bör även kunna tolka 

sig själv och sitt eget beteende i samspelssituationen för att ett bra samspel ska ske. Heister 

Trygg och Andersson refererar till Göransson (1995) som definierar social kompetens som 

interpersonell samspelsförmåga, vilket innefattar interpersonell samspelsfärdighet och 

interpersonell begåvning. För att samspela med hjälp av TAKK behövs ytterligare några 

samspelsfärdigheter för att individen ska kunna delta i samspelet. Brukaren av TAKK bör lära 

sig uppmärksamma andra, ta kontakt och upprätthålla kontakten. Det är även viktigt att kunna 

lösa konflikter samt tolka känslouttryck (Heister Trygg och Andersson, 2009, s.104f).  

Heister Trygg menar att en BRO bestående av olika redskap och insatser, till exempel TAKK, 

behövs för att komplettera det bristande språket mellan människor. BRO är en förkortning för 

brukare, redskap och omgivning. En BRO måste bära för att kommunikationen ska fungera. 

Brukaren, eller barnet, är individen som är i behov av TAKK. Redskap, är de redskap eller 

insatser som svarar mot brukarens aktuella och framtida behov. Omgivningen är brukarens 

nätverk som består av personer i brukarens närhet men även samhället. Personer i barnets 

omgivning måste anpassa sig genom att lära sig och använda TAKK för att underlätta för 

barnets kommunikation. Den närmaste utvecklingszonen sker vid användning av denna BRO 

(Heister Trygg, 2012, 22f).  

Tonér lyfter att barnet redan i tidig ålder har en förståelse att språket används olika vid olika 

tillfällen samt med olika personer. Barn, liksom vuxna, anpassar sitt språk beroende på om 

deras samspelspartner är ett barn eller en vuxen. Samspelet tillsammans med samtalet är det 

grundläggande för språk- och kommunikationsutveckling. Språkförmågan kan ses som en 

pyramid där samspelet ligger till grund för den fortsatta utvecklingen, som följs av 

språkförståelse, ord och begrepp, grammatik och till sist uttal. Samtalet är även ett viktigt 

redskap för att generera ny kunskap mellan individer. Samtal och samspel i vardagen skapar 

mening och utvecklar tänkandet samt vår förståelse. Genom reflektion ökar förståelsen för oss 

själva samt för andra (2016, s.12).  

Språkutvecklingen skiljer sig mellan individer. En del barn börjar prata tidigt medan en del 

anses som sena i sin språkutveckling. Språkliga svårigheter avses när språket inte utvecklas 

som förväntat utifrån framforskade milstolpar. Svårigheter i språkutvecklingen kan ha många 

orsaker, så som olika diagnoser, språkstörning eller generell sen utveckling. Detta berör 

enspråkiga samt flerspråkiga barn (Tonér, 2016, s.15f). Under sin tid i förskolan utvecklar 

barnet många viktiga förmågor. Genom kommunikationen utvecklas barnet socialt och 
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kognitivt. Det är då viktigt att förskolans personal har god kunskap för att ha möjligheten att 

stödja barnet i sin kommunikationsutveckling exempelvis genom TAKK. Förskolans vardag 

skapar många bra kommunikationstillfällen då kommunikation och samspel uppmuntras, vid 

samling, matsituationer, påklädning, leksituationer med mera. På en förskola där tecken 

förekommer bör förskolans miljö även vara inbjudande för användandet av TAKK. 

Förskolans pedagoger bör motiveras och tillsammans skapa en inbjudande miljö för att 

personal och barn ska inspireras att använda TAKK naturligt i sin vardag (Heister Trygg och 

Andersson, 2009, s.198).  

I Breretons studie observerar hon två lärares arbete med tecken med barnen i en förskoleklass 

under ett läsår. Lärarna introducerar tecken i ett projekt från chefen för barnen och arbetar 

med tecken varje dag under läsåret. De arbetar främst med tecken under samlingen varje dag 

och lär sig nya och repeterar tecken. Läraren läser även böcker för barnen och tecknar då ord i 

berättelsen så som färger, former, platser och djur. Barnen följer läraren i boken genom att 

teckna vad läraren läser. När barnen skulle lära sig bokstäver valde lärarna att parallellt 

uppmuntra det tecknade alfabetet. Lärarna strävade efter att använda sig av tecken varje dag 

och en av lärarna beskrev att hon såg fram emot att lära sig nya tecken och att de inte lär ut 

utan lär tillsammans med barnen. Lärarna beskrev även arbetet som ”lätt och roligt”. Men 

lärarna nämnde även svårigheten att på egen hand utveckla sin kunskap om hur man tecknar. 

Slutsatsen av Breretons studie var att tecken i förskolan är av stor betydelse för barnen och 

genomförbart. Tecken stödjer barnens lärande, agerar som vägledningsverktyg och förenar 

barn och pedagoger (Brereton, 2010).  

 

6.3 TAKK som kommunikationsverktyg 

Tonér beskriver att det finns en mängd fördelar med TAKK. Främst då vi alltid har med oss 

våra händer, till skillnad från annan alternativ kommunikation där material som bilder eller 

föremål används. TAKK har även fördelen att pedagogen kan hjälpa barnet att utföra tecknet 

genom att ta deras händer och visa hur ordet tecknas. Tecken är lättare att lära sig då barnet 

kan imitera och utföra, än det verbala talet som är en motorisk komplex process. TAKK 

skapar möjlighet att använda fler sinnen i vår kommunikation. TAKK kan användas som 

uttryckssätt och för att stärka förståelsen för talet. Detta blir möjligt genom att tecken har en 

tydlig koppling till ordets innebörd. TAKK syns och känns i kroppen, vilket gör det enklare 

att förstå för barn med försenad språkutveckling då de ofta har en starkare visuell förmåga än 
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auditiv. TAKK stimulerar ögonkontakten vilket bibehåller uppmärksamheten samt fokuserar 

på kommunikationen. TAKK bidrar även till långsammare taltempo, konkretiserar ordens 

betydelse, betonar det viktigaste i meningar, utgör en brygga mellan svenska och andra 

modersmål och ger alla barn möjlighet att uttrycka sig (2016, s.21f).  

Heister Trygg och Andersson menar, liksom Tonér, att tecken är lättare att utföra än verbalt 

tal då finmotoriken i händerna är enklare än den finmotorik som krävs av talorganen. Tecken 

är även lättare att förstå än tal, då tecknet syns och därmed finns kvar i rummet längre. Samt 

att människan har lättare att uppfatta synintryck än hörselintryck. TAKK blir tydligt då alla 

småord i talet tas bort och endast de viktigaste huvudorden tecknas. Tecken är även skapade 

för att likna eller ha en koppling till det ord de betyder, vilket gör det enklare för personer att 

se och förstå ett tydligt samband mellan tecken och verbalt språk (Heister Trygg och 

Andersson, 2009, s.52). TAKK används både för individen som använder tecken att kunna 

uttrycka sig men även för mottagaren att förstå budskapet. TAKK används inte för att teckna 

varje ord i en mening utan för att betona ett eller flera viktiga ord i meningen. Heister Trygg 

och Andersson beskriver TAKK som understrykningar i en text, det viktigaste i texten 

markeras (2009, s.52). Ett exempel på hur TAKK används: Är det gott med gröt? I denna 

mening är gott och gröt nyckelorden som förstärks med hjälp av TAKK i meningen. Ett annat 

exempel är: Vi ska åka bil ner till affären och köpa glass. I denna mening är bil, affären och 

glass de ord som förstärks med hjälp av TAKK.  

Brereton menar att spädbarns händer kan konstruera tecken innan munnen kan konstruera 

verbala ord (Prinz & Prinz 1979, 1981; Pettito & Holowka 2002). Genom att lära barn att 

använda tecken tillsammans med talet minskar barnets frustration vid behov eller vilja efter 

något som barnet inte kan uttrycka verbalt och då genom tecken kan visa sin omgivning vad 

barnet vill ha (Hochman 2005). Brereton refererar till flera studier (Holzrichter & Meier 2000, 

Daniels 2001, Brereton 2008) som visar att alla barn påverkas positivt av att använda tecken 

tillsammans med talet. Det ger barnet en ökad förståelse för ordets symboliska karaktär, ökar 

medvetenheten om språk som ett grammatiskt system samt att barn som är tvåspråkiga 

(verbalt språk och tecken) har större förståelse för skrivna bokstäver och ord vilket även ger 

en större läskunnighet. När förskolläraren talar använder barnet hörseln för att lyssna men om 

pedagogen även använder TAKK både hör och ser barnet orden. Tecken liknar bilder av ord 

och agerar då som visuellt förtydligande för talet. Brereton refererar till Daniels (2001) som 

menar att TAKK kan vara speciellt användbart för de barn som har behovet av att se en bild 

av ett ord för att förstå ordet och genom tecken skapas den visuella bilden av ordet. Brereton 
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refererar även till Minow (1990) som menar att TAKK ökar inkluderingen av alla barn på 

förskolan, då arbetet inkluderar barn med och utan identifierade behov (Brereton, 2010).  

När förskolans barn ökade med två hörselskadade barn valde Irma Heller och Debbie Pavur 

att på eget initiativ skapa sig kunskap om TAKK. Heller beskriver att hon hade en fördom om 

att TAKK var gester med händerna som representerade ord som döva aldrig hört eller 

”bildbeskrivning i luften”. Efter att hon utbildad sig i TAKK blev det uppenbart för henne hur 

tecken inte är bild, det är komplexa, abstrakta symboler med komplexa inre strukturer. Genom 

att Heller och Pavurs kunskap och användning av TAKK ökade såg de snart sin klass som en 

tvåspråkig klass med både engelska och tecken som språk. Lärarna sökte efter studier 

gällande fördelar med att använda TAKK tillsammans med små barn med normal hörsel. 

Studien som fanns (Brown, 1990; DeViveriros & McLaughlin, 1982; Ellison, Baker, & 

Baker, 1982; Wilson & Hoyer 1985) var mycket begränsad till speciella färdigheter eller 

endast ett fåtal barn som var deltagande i studien. Daniels (1994) studie resulterade i att 

afroamerikanska barn hade överlägset språkresultat efter att ha använt TAKK i 

undervisningen i ett år jämfört med barn som aldrig använt TAKK. Genom Heller och Pavurs 

intresse och arbete inkluderades TAKK i läroplanen. Lärarna använde TAKK tillsammans 

med alla barn på förskolan parallellt med det talade språket. Genom att använda tecken i all 

kommunikation med barnen så blev tecken mer naturligt att använda i vardagen. Lärarna såg 

även att barnen använde sig av tecken för att samtala på långt håll, vilket har fördelen att 

barnen inte skrek till varandra och förstod varandra med hjälp av tecknandet (Heller, 

Manning, Pavur, Wagner, 1998). 

En universitetsforskare utformade en två år lång pilotstudie med frågeställningen ”Vad är 

effekten av att använda sig av det receptiva engelska vokabuläret i mellanklassens förskolor 

med normal hörsel och språkutveckling?” De deltagande i studien var 54 barn i fyra klasser på 

NCNS. Studiens deltagare innefattade 29 barn med normal hörsel som använde tecken 

tillsammans med det verbala språket och 25 barn som inte använde sig av tecken. Studiens 

resultat visade att i slutet av skolåret hade de barn som använt sig av TAKK avsevärt högre 

ordförråd än de barn som inte använt TAKK. Lärarna menar att det är uppmuntrande att 

upptäcka att arbetet med TAKK gynnar alla barn (Heller, Manning, Pavur, Wagner, 1998). 

Tonér betonar vikten av att teckna i vardagen. Genom att använda TAKK i 

vardagskommunikationen ökar och utvecklas kunskapen. Barn behöver ha språk i sin 

omgivning för att själva utveckla det. Genom att pedagogerna använder TAKK i de 
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vardagliga situationerna på förskolan så som på- och avklädning, samling och matsituationer 

utvecklar barnen grundläggande tecken. Vardagssituationerna skapar även möjlighet att 

upprepa tecken och utveckla ordförrådet. Tonér lyfter även användningen av TAKK i 

matsituationer, då det är viktiga tillfällen för språkutveckling och lärande. TAKK kan 

användas genom att teckna matrelaterade ord men även genom att ge barnen valmöjligheter. 

Genom att lära sig tecknet för mjölk och vatten får barnet möjlighet att med hjälp av TAKK 

välja och välja bort måltidsdryck (2016, s.56ff).  

 

7. Resultat  

I följande kapitel redovisas resultatet av mejlintervjuerna med förskollärarna. Kapitlet inleds 

med en kort presentation av förskollärarna som benämns med fiktiva namn.  

 

7.1 Presentation av informanter 

Informanterna är utbildade förskollärare som har gått en TAKK utbildning och arbetar med 

TAKK i förskolans verksamhet.  

Cecilia arbetar på en kommunal förskola i Lund. Hon har arbetat inom förskolans verksamhet 

sedan sju år tillbaka och arbetar med minsta barnen på förskolan, 1–3 år. Hon har arbetat med 

TAKK i 3,5 år.  

Susanne arbetar på en kommunal förskola i Stockholm med 5–6 åringar. Hon har arbetat inom 

förskolans verksamhet i 7 års tid samt har arbetat med TAKK i 3 år. 

Melinda arbetar på en kommunal förskola i Malmö. Hon arbetar på en avdelning med 3–5 

åringar och har arbetat i förskola i 8 år, under den tiden har hon arbetat aktivt med TAKK.   

Annika arbetar på en privat förskola i Stockholm. Hon har arbetat i förskolan i 7 år men 

arbetar inte längre i barngrupp. Hennes primära arbetsuppgifter är enhetsansvar och 

internutbildning. Det händer då och då att hon hoppar in i barngrupp och stöttar upp när 

behovet finns. Hon arbetar då med förskolans alla åldrar, 1–6 år. Hon har arbetat med TAKK i 

7 år.   

Sandra arbetar på en kommunal förskola i Växjö. Hon har arbetat i förskolans verksamhet i 8 

år och arbetar med 1–4 åringar. Hon har arbetat med TAKK i 5 års tid.  
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Andrea arbetar på en kommunal förskola i Gävle och har arbetat inom förskolan i 5 år. Hon 

arbetar med blandad ålder 1–6 och har arbetat med TAKK i 1 år.  

 

7.2 Intervjuresultat   

Nedan presenteras resultatet av de sex intervjuer som genomförts med förskollärare. 

Förskollärarnas citat är ordagrant framställda.  

 

7.2.1 Utbildning i TAKK 

Cecilia berättar att på hennes tidigare arbetsplats skulle de starta en språkavdelning och fick 

tillsammans med en specialpedagog med TAKK kunskaper gå två stycken kvällskurser. 

Vidare fick de kompendier och appar för fortsatt lärande. Förskolechefen bestämde att de 

skulle gå en TAKK kurs, då det ansågs viktigt för förskolans blivande språkavdelning. Alla 

pedagogerna fick gå kursen då det ansågs viktigt att alla pedagoger hade grundkunskaper 

inom TAKK. 

Susanne berättar att hon gick en TAKK kurs för tre år sedan men att fler pedagoger på 

förskolan har gått kursen tidigare. Förskolechefen upplyste pedagogerna att vidarebefordra 

den kunskap de fått från kursen till de andra pedagogerna på förskolan, med syfte att alla 

pedagoger på förskolan ska arbeta med TAKK så gott de kan. Susanne och hennes kollega 

önskade hos sin chef att få gå kursen då de ansåg att behovet av TAKK fanns på förskolan.  

Melinda kom i kontakt med TAKK under sin praktik, där det fanns många barn som inte hade 

svenska som förstaspråk. Hon var imponerad att se hur snabbt barnen lärde sig TAKK.  

Ett syskonpar kommer jag speciellt ihåg, de kom från Etiopien och hade aldrig 

hört svenska. Med hjälp av TAKK och talad svenska lärde det sig svenska på 

sex månader. De till och med talade med norrländsk dialekt!  

 (Melinda 2018-03-20) 

Melinda beskriver även att det är många pedagoger på förskolan som kan TAKK, men tyvärr 

långt ifrån alla som känner sig bekväma med att använda det. Hon upplever att många är 

rädda för att göra fel och därför avstår från att använda det. Trots att förskolans personal har 

tagit del av forskning som finns på hur bra TAKK är för språkutvecklingen. Melinda har 
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utbildat sig i TAKK i tre omgångar genom specialpedagoger som har funnits i team anslutna 

till förskolan. Hon fick framförallt lära sig färger, mat, djur och aktiviteter i förskolan. Kursen 

fick alla pedagoger på förskolan gå. Melinda har dessutom gått en kurs i teckenspråk med 

inslag av TAKK via Malmö högskola. Den sista kursen kostade pengar och krävdes då en del 

övertygelse hos chefen.  

Sandra, Andrea och Annika beskriver att förskolans alla pedagoger fick utbilda sig i TAKK 

som beslutades av förskolechefen. Detta beslutades efter pedagogernas önskemål, då de 

önskade att ha möjlighet att arbeta aktivt med TAKK i verksamheten för att utveckla barnens 

språk. Annika beskriver även att de som arbetat länge redan hade gått kursen, men vid varje 

terminsstart erbjöds nya tillfällen för de som var nyanställda. Samtliga skulle gå kursen, 

oavsett anställningsform eller utbildningsnivå.  

 Efter utbildningen har jag själv tagit reda på fakta och utökat mitt eget ”ordförråd”.  

 (Annika 2018-03-16)  

 

Samtliga förskollärare lyfte vikten av att få utbilda sig i TAKK för att kunna arbeta med 

barnens språkutveckling på bästa sätt för alla barn.  

 

7.2.2 TAKK som språkutvecklande verktyg  

Cecilia beskriver att det främsta syftet med att använda sig av TAKK är för att kunna 

kommunicera bättre med de barn som kommer till förskolan med någon form av 

språkproblematik. Hennes chef betonade att det är bra och utvecklande för alla barn.  

Susanne använder TAKK med språkutvecklande syfte. Då det finns barn på hennes förskola 

som inte kan uttrycka sig i tal eller har svårt att uttrycka ord, sågs möjlighet att hjälpa dessa 

barn att uttrycka sig med hjälp av TAKK.  

Melinda beskriver att syftet med att använda TAKK i verksamheten är att ge barnen fler sätt 

att kommunicera och uttrycka sig på.  

Annika beskriver att syftet med att använda TAKK i verksamheten är att stärka barnens 

språkförståelse, bidra till tydlighet och medvetenhet hos pedagogerna och få ner taltempot, 

främst hos pedagogerna. TAKK kan skapa bryggor mellan hemspråk och svenska och ge 
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samtliga barn förutsättningar att hitta en kommunikationsväg oavsett hur de behärskar 

språket. Användningen av TAKK fortsätter vidare i all oändlighet. Annika beskriver 

fördelarna med TAKK som får många för att inte erbjuda det.  

Sandra och Andrea anser att TAKK är ett bra komplement till det talade språket i 

verksamheten. De anser att alla barn har nytta av att använda tecken som språkverktyg. På 

förskolorna finns barn med annat modersmål än svenska samt små barn utan verbalt språk och 

TAKK kan vara extra givande för dessa barn. De båda anser att språket med TAKK är 

givande för alla.  

 

Samtliga förskollärare beskriver att de strävar efter att använda sig av TAKK i alla vardagliga 

situationer på förskolan. Förskollärarna arbetar med TAKK tillsammans med alla barn i 

barngruppen även om det på en del förskolor finns barn som är i extra behov av TAKK så 

används arbetssättet tillsammans med alla barn.  

Cecilia tecknar i mån av möjlighet vid de flesta situationer men använder TAKK specifikt vid 

matsituationer och samlingar. Hon anser att det är svårare att använda TAKK i leken med 

barnen då det kräver att man har visuell kontakt mellan sig själv och barnet/barnen man pratar 

med. Vid dessa situationer försöker hon teckna i den mån hon kan utifrån de ord hon har lärt 

sig.  

Orden vatten, mjölk, mer, kissa och bajsa är de ord jag använt mest 

då jag har tyckt dessa varit viktiga för barnen utan verbal 

kommunikation kunna få berättat för mig. 

 (Cecilia 2018-03-21) 

 

Susanne använder främst TAKK när hon tillsammans med barnen presenterar maten. Samt 

som stöd för de specifika barn som har svårt att uttrycka sig verbalt. Hon beskriver att de 

använder sig av tecken dagligen, främst vid presentation av måltid. Susanne och hennes 

kollegor använder TAKK tillsammans med alla barn vid större aktiviteter som måltid och 

sång men till enskilda barn när behovet av förtydligande finns vid till exempel samling.  
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Vi visar tecknet samtidigt som vi säger ordet. Vi upprepar samma tecken i olika 

situationer för att vi och barnen ska lära sig. Barnen tycker att det är spännande 

att lära sig ett nytt språk bestående av tecken.  

 (Susanne 2018-03-19) 

Melinda tecknar främst till en del sånger, rutinsituationer som på- och avklädning, 

matsituationer, samling, vila och lek. Hon strävar efter att använda tecken hela tiden men 

beskriver utmaningen med att använda TAKK i verksamheten att hennes kollegor inte gör det, 

vilket gör att tecknandet inte blir lika konsekvent. Det varierar hur ofta TAKK används och 

bygger på att den pedagog som brinner för det är närvarande och kan inspirera övriga i 

barngruppen. Melinda använder TAKK med alla barn på förskolan. Men beskriver att 

responsen skiljer sig åt. En del barn lär sig fort och tecknar mycket och en del barn tecknar 

inte alls just då men tecknar vid ett senare spontant tillfälle. För att lära barnen tecken så 

gäller upprepning, upprepning och upprepning. På avdelningen arbetar de med veckans 

tecken, bilder med tecken på väggar och i miljön där barnen vistas.  

Jag upplever att barnen tycker det är roligt att teckna, men är inte vi vuxna 

konsekventa och slarvar så slarvar även barnen. I den fria leken används tecken 

av barnen emellanåt. Men ibland kan det vara enklare att teckna om barnet inte 

hittar de verbala orden.  

 (Melinda 2018-03-20) 

 

Annika förklarar att TAKK ska vara levande i dagens alla stunder och inte bara kopplat till 

specifika tillfällen som samling etc.  

Målet är att TAKK ska ersätta ”kroppsspråket” och bli naturligt. Det är en lång 

process som vi nu påbörjat.  

(Annika 2018-03-16) 

Annika berättar att hon arbetade ensam med TAKK i början och satte då upp material överallt 

på sin avdelning med syfte att kollegorna skulle inspireras. Med tiden så poängterade hon 

barnens utveckling och fördelarna med arbetssättet samt tryckte på hos ledningen tills dess att 

det blev ett arbetssätt som spred sig inom hela företaget. Annika beskriver en trygghet i sin 

kunskap med TAKK som arbetssätt så hon försöker nyttja det i dagens alla situationer. 

Hennes kollegor som precis mött arbetssättet använder det mest i planerade situationer, 
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exempelvis samlingar, vid maten och i hallen. Hon beskriver det som väldigt varierande hur 

konsekvent TAKK används, beroende på hur trygg personalen känner sig i arbetsmetoden och 

att det går mycket i perioder. Annika och hennes kollegor uppmuntrar varandra att träna hela 

tiden så det inte blir skrämmande att använda TAKK i verksamheten. 

Annika förklarar att TAKK är för alla barn i alla barngrupper på alla förskolor. Barnen lär sig 

tecken genom att titta på bilder där tecknet finns ritat bredvid och dessa bilder har 

pedagogerna placerat över hela förskolan och genom att pedagogerna uppmuntrar barnen att 

använda tecknen. Hon betonar att det främsta arbetssättet är att vara förebilder och låta det 

komma naturligt. Barnen ska inte ”tränas” i TAKK med skolvisa undervisningsmetoder.  

Grundtanken är ”barn gör som vi gör”, använder vi det så kommer barnen också 

göra det. Jag har aldrig mött ett barn som varit motsträvigt till tecken, utan 

samtliga har varit intresserade – i olika grad såklart. Vissa frågar hur man 

tecknar precis allt, andra håller sig till orden som pedagogerna visar. Det vi 

märker är att barnen lär sig tecknen snabbt och sedan gärna korrigerar eller 

påminner pedagogerna. 

(Annika 2018-03-16) 

 

I den fria leken beskriver Annika att det varierar från barn till barn och beroende på vilken 

situation hur mycket TAKK används. Många fria lekar som innefattar situationer där 

pedagogerna vanligtvis tecknar så som samling, så tecknar barnen, men det är sällan barnen 

tecknar självmant i exempelvis konstruktionsaktiviteter. Pedagogerna försöker ha bilder på 

tecken i verksamhetens alla hörn och en del barn uppmärksammar dessa, tolkar och använder 

tecknen spontant. Andra barn är nöjda med att genomföra sin aktivitet utan inslag av tecken.  

Sandra arbetar främst med TAKK i samlingssituationer samt i det vardagliga talet när hon vill 

eller behöver förstärka det verbala språket, till exempel om barngruppen är ofokuserad. I 

samlingen visar pedagogerna och benämner ordet samtidigt. Sandra arbetar mest med att 

benämna färger, frukter, mat, kläder och barnens första bokstav. Det finns barn på förskolan 

som är i behov av mer tydlighet och då är TAKK ett bra verktyg men det används med alla 

förskolans barn. Barnen är snabba med att lära sig tecken och tycker att det är ett roligt 

arbetssätt. Barnen använder sig inte av TAKK i den fria leken men de tecknar och pratar om 

sina första bokstäver med varandra. På Sandras förskola används TAKK varje dag i 
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verksamheten och barnen tar själva initiativ till att teckna samt efterfrågar det. Vilket 

resulterar i ett konsekvent användande och glöms då inte bort.  

Jag anser att TAKK gynnar språkutvecklingen hos alla barn. Det är ett bra 

språkverktyg för språkutveckling främst för barn som ännu inte kan prata. Då de 

små barnen lär sig förstå orden och teckna vilket resulterar i att barnen kan göra 

sig förstådda mycket lättare. Barn som har det verbala språket kan förstärka det 

med hjälp av TAKK.  

    (Sandra 2018-03-19) 

 

Andrea tecknar i de flesta situationer under dagen, påklädning, matsituationer, samlingar, lek, 

samtal, toa, etc. Hon betonar att det tar tid att bygga upp arbetet kring TAKK och att det finns 

mycket att lära sig men att barnen lär sig fort samt använder sig av tecken på eget initiativ.  

 

Det är jätteroligt att se det lilla barnet som inte börjat prata än göra tecknet för 

”mjölk” vid matbordet. Vilken härlig känsla det måste vara för barnet att helt 

plötsligt bli förstådd och få det hen vill ha. 

(Andrea 2018-03-22)  

 

Andrea förklarar att arbetslaget har valt att ha en pedagog som ”TAKK-ansvarig” på 

förskolan. Den ansvarige ansvarar för att uppdatera pedagoger och verksamheten med tecken, 

bilder, sånger och så vidare för att inspirera och bevara intresset för TAKK som 

språkutvecklande verktyg.   

 

Andrea tecknar dagligen och när hon kommer ihåg vid vardagliga situationer. Överlag 

används TAKK tillsammans med alla barn men det är vanligare och mer konsekvent 

tecknande med de yngre barnen samt de barnen med ett annat modersmål än svenska. TAKK 

används inte lika konsekvent med de äldre barnen. Andrea beskriver en aktivitet som 

upprepas varje vecka vid samlingen. De kallar aktiviteten ”veckans tecken”. Då lär de sig ett 

nytt tecken tillsammans som barnen har efterfrågat, som kan komma från en sång eller ramsa. 

De lär sig även nya tecken i vardagen som börjar användas som vilket tecken som 

helst. Barnen använder mest tecken efter hur vana och vilket behov de har. Det är vanligare 

att de yngre barnen använder tecken för att göra sig förstådda utan verbalt språk. Samt för 
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barnen med annat modersmål. De äldre barnen tecknar främst vid planerade aktiviteter som 

vid sång eller ramsor.  

 

 

7.2.3 TAKK utvecklar barns språk 

 

Cecilia betonar att barn utvecklar sin verbala förmåga olika. TAKK ger alla barn en chans att 

få sin röst hörd och lättare göra sig förstådd. TAKK används alltid tillsammans med verbalt 

tal vilket skapar en dubbelupprepning. Hon menar att inga nackdelar finns utan bara fördelar.  

Det är till för alla! Jag hade en treåring som inte pratade svenska i hemmet och 

knappt på förskolan. Genom att konsekvent använda TAKK märkte vi att 

svenskan kom allt mer smygande. Föräldrarna berättade även att det språk 

barnet pratade hemma hade utvecklats ännu mer då hen även pratat lite i 

hemmet.  

    (Cecilia 2018-03-21) 

Cecilia önskar att hon hade haft mer kunskap på hur man kan använda TAKK i den fria leken 

när grupperna ofta är större samt fokuset varierar på barnen. Ökad kunskap och undervisning 

för att få in fler ord samt mer möjlighet till uppföljning då det ibland kan vara svårt kring vart 

fokus ska vara, till exempel vad som ska tecknas under en lång mening samt hur man ska 

tänka för att få fram det väsentliga.  

Susanne tror att TAKK hjälper barn att våga uttrycka sig och att det resulterar i ett ökat 

självförtroende som hjälper barnen. Hon tror inte att TAKK har samma betydelse för de barn 

som har ett rikt verbalt språk. Fördelarna med att arbeta med TAKK i förskolan anser hon är 

att de barn som behöver använda tecken som stöd inte blir så annorlunda om alla kan och vill 

använda tecken.  

 

Jag önskade att vi kunnat få stöd under längre tid så man inte glömmer bort att 

använda tecken och få stöd att minnas.    

 (Susanne 2018-03-19) 
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Melinda tror verkligen att TAKK gynnar språkutvecklingen hos alla barn. Det är ytterligare 

ett sätt att kommunicera på. Melinda betonar vikten av att ge barnen många alternativ. Sedan 

väljer barnen själva vilket sätt de är mest trygga med.  

Jag upplever att många barn tycker att det är kul att ”kunna prata med händerna” 

som de gärna säger. Det är coolt i många barns värld!  

    (Melinda 2018-03-20) 

Melinda beskriver även erfarenheter av barn som är väldigt utåtagerande som har blivit 

lugnare av att kunna kommunicera med TAKK. Även genom att ta emot information via 

TAKK har de blivit mer fokuserade. Dessa barn tycker att det är skönt med omväxlingen att 

inte behöva lyssna på någons röst utan istället titta på vad personen tecknar. Nackdelen som 

Melinda har erfarenhet av är föräldrars okunskap om TAKK. Föräldrar har fördomar om att 

TAKK ska störa barnens språkutveckling, att barnen kommer sluta tala verbalt och att det 

endast skulle vara barn med funktionsvarianter som behöver använda sig av TAKK.  

Melinda vill arbeta mycket mer med TAKK samt önskar att hennes kollegor hade mer 

kunskap och var inspirerade att arbeta mer med TAKK. Även Melinda betonar vikten av att 

hålla arbetet med TAKK levande för att komma ihåg vad man lärt sig. 

Annika menar att TAKK bidrar till språkutveckling på oändliga vis. Det får ner vuxnas 

taltempo, det konkretiserar och tydliggör, överbryggar språkbarriärer av olika slag, blir en 

brygga mellan hemspråk och svenska språket, det är en tryggare och mer lättnyttjad 

kommunikationsväg, det ger barnen någonting annat att fokusera på än den intima 

ögonkontakten och så vidare.  

TAKK gynnar språkutvecklingen hos alla, men självklart i varierande grad. 

Inget barn blir hämmat eller skadat av TAKK och därför finns det inte någon 

anledning att inte erbjuda det. Jag har privat mött sju månaders som 

kommunicerar med TAKK eftersom handmotoriken utvecklas så mycket 

tidigare än talapparaturen där så många inslag måste fungera och samverka för 

att skapa verbalt allmänt förståeligt språk.  

    (Annika 2018-03-16) 

 

Annika berättar även om hennes erfarenheter från verksamheten där flerspråkiga barn börjat 

tala svenska. Ett exempel var ett barn, fem år, som var nyanländ i Sverige och inte kunde ett 
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enda ord på svenska. Barnet förstod inte vad som hände, kunde inte göra sig förstådd, kunde 

inte förstå pedagogerna eller de andra barnen, hade ingen erfarenhet från förskolan och skulle 

inom kort börja skolan. Barnet fick ett enormt stresspåslag varje gång hen kom till förskolan. 

Pedagogerna började teckna och använde föräldrarna (vilka inte heller kunde svenska) samt 

Google Translate för att lära sig ord på hemspråket. Därefter började de arbeta med hemspråk, 

svenska, TAKK och konkret material parallellt. Annika ger ett exempel: 

Vatten; jag frågade om barnet ville ha VATTEN – OZ – tecknade vatten – hade 

ett glas med vatten i handen. Efter två dagar började hen själv teckna, och två 

veckor senare började hen försöka tala svenska.  

    (Annika 2018-03-16) 

 

Annika berättar även om exempel där ett barn med allmänt lättförståelig verbal svenska 

kommunicerat med ett barn som inte känt sig trygg i det svenska talspråket och då samspelat 

genom TAKK. Barnen skapade en relation och utvecklade lekar och aktiviteter tillsammans 

grundat på TAKK. 

Annika brinner för arbetet med TAKK och har som mål att TAKK ska ersätta kroppsspråket. 

Strävan är att det ska förekomma i verksamhetens alla delar så som aktiviteter, samlingar, ute, 

inne, hallen, toaletten, blöjbyten, vilan, konflikthantering, bearbetning av känslor - överallt. 

Hon förtydligar att detta gäller pedagogerna och deras arbete, huruvida barnen själva tecknar 

ska inte läggas vikt vid.  

Sandra har en önskan om att arbeta mer med TAKK med inriktning på vardagliga ord. Hon 

anser det vara svårt att minnas den kunskap hon skaffat sig och då endast använder sig av 

samma ord som används varje dag som till exempel frukt och kläder.  

Andrea anser att TAKK berikar och breddar språket och gör det mer tillgängligt. Det är 

utvecklande för språket och det finns inga nackdelar. TAKK och annan AKK såsom bilder, 

gynnar den språkliga utvecklingen hos alla barn med sin tydlighet och tillgänglighet.  

 

Att det lilla barnet som saknar verbalt språk, kan få mjölk i glaset genom att 

teckna ”mjölk” till mig är en stor vinst för barnet och mig som förskollärare. 

    (Andrea 2018-03-22)  
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Andrea önskar att alla som arbetar i förskolan fick utbilda sig inom TAKK, få material och få 

sitta i smågrupper med en specialpedagog och lära sig om TAKK. Detta för att fler bör arbeta 

med TAKK i förskolans verksamhet.  

 

8. Analys  

I följande kapitel analyseras intervjuresultaten i förhållande till det sociokulturella 

perspektivet och tidigare forskning. Intervjuanalysen presenteras utifrån studiens 

frågeställningar.  

 

8.1 Hur arbetar förskollärare med TAKK i förskolan?  

Resultatet av det bearbetade materialet visar att samtliga förskollärare i studien använder 

TAKK som ett kommunikationsredskap tillsammans med alla barn på förskolan för att främja 

språkutvecklingen, vilket sker genom samspelet. I det sociokulturella perspektivet beskrivs 

samspel som något det lilla barnet föds in i och utvecklas inom tillsammans med andra 

människor. Våra erfarenheter skapas tillsammans med andra, även om medaktörer omedvetna 

hjälper till genom samspelet (Säljö, 2014, s.66). Jag, liksom Vygotskij, anser att samspelet har 

en betydande roll i vårt lärande. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans, vilket betonar 

vikten av förskollärares arbete då barn utvecklas och lär genom samspelet med pedagoger och 

andra barn på förskolan. Även Breretons studie visar att samspelet är av vikt för barnens 

lärande och ligger till grund för teckenanvändandet som förenar barn och pedagoger 

(Brereton, 2010). 

Förskollärarna är överens om att TAKK är språkutvecklande och ett arbetssätt med många 

fördelar samt att det ska erbjudas för alla barn på alla förskolor. Annika beskriver hur TAKK 

ökar medvetenheten om språkbruk hos pedagogerna. Genom att få ner taltempot och 

överbrygga pedagogernas uttalssvårigheter, brytning eller dialekt ökar barnens chanser att 

förstå. Tonér beskriver TAKK som enklare att förstå för barn då tecken är visuellt. TAKK 

bidrar till långsammare taltempo, konkretiserar ordens betydelse, betonar det viktigaste i 

meningar, utgör en brygga mellan svenska och andra modersmål och ger alla barn möjlighet 

att uttrycka sig (2016, s.21f). Även i Frimans studie gynnar TAKK samspelet hos barn med 

ett annat modersmål än svenska då dessa barns kommunikation underlättas med hjälp av 

TAKK. Friman menar även att det finns en medvetenhet hos förskollärare gällande vikten av 

kommunikation för barnens samspel på förskolan. Förskollärarna använder TAKK 
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tillsammans med barnen för att främja kommunikationsutvecklingen samt skapa gemenskap 

och tillhörighet i barngruppen (Friman, 2017).  

Min erfarenhet av TAKK är att pedagoger talar lugnare och tydligare när de använder sig av 

TAKK parallellt med talet. Då tecken används blir talet mer medvetet och meningsbyggnaden 

väl genomtänkt vilket även skapar en tydlighet för mottagaren. Genom att förstärka de 

viktigaste orden i en mening skapar det tydlighet framförallt för de barn som har en 

språksvårighet eller svenska som andraspråk. Jag upplever även att fler barn finner ett fokus 

och intresse för lärande då de uppmärksammar vad pedagogen säger när TAKK används.  

Förskollärarna är även överens om att TAKK underlättar och främjar kommunikationen för de 

yngre barnen som inte ännu har utvecklat sitt verbala språk. Begreppet mediering är ett 

centralt begrepp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv och som innebär att människor 

använder sig av intellektuella och fysiska redskap som behövs för att forma vårt tänkande och 

skapa förståelse för vår omvärld. Mediering sker i interaktion mellan människor och 

människans viktigaste medierat redskap är resurser i vårt språk (Säljö, 2014, s.81f). När 

förskollärare använder TAKK tillsammans med barnen på förskolan blir TAKK ett medierat 

redskap som bidrar till en kommunikation där barn utan verbalt språk får möjlighet att 

kommunicera med hjälp av tecken.  

 

8.2 Hur beskriver och motiverar förskollärare sitt arbete med TAKK med 

språkutvecklande syfte?  

Samtliga förskollärare beskriver att de strävar efter att använda sig av TAKK i alla vardagliga 

situationer på förskolan. Förskollärarna arbetar med TAKK tillsammans med alla barn i 

barngruppen även om det på en del förskolor finns barn som är i extra behov av TAKK så 

används arbetssättet tillsammans med alla barn. Tonér beskriver kommunikationen som 

ömsesidig och meningsfull interaktion mellan kompetenta individer och den lärande 

individen. Barnets kommunikationsutveckling grundar sig i samspelet och i förskoleålder är 

språkutvecklingen mycket intensiv. Därför bör pedagoger i förskolan vara väl utrustade för att 

stödja barnets språkutveckling genom att vara goda samtalspartners. Kommunikationen 

skapar möjlighet för barn att uppnå delaktighet samt påverka sitt inflytande (2016, s.7f). Jag 

anser det viktigt för alla barn att delta i arbetet med TAKK. Jag anser att alla pedagoger bör 

inkludera alla barn i den språkutvecklande processen. Då kommunikation är en mänsklig 
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rättighet och barn ska få samma möjlighet att utveckla sitt språk finns det endast fördelar med 

att använda TAKK med alla barn i barngruppen.  

Efter min bearbetning av förskollärarnas intervjusvar syns ett tydligt mönster i vilka 

situationer TAKK används i förskolan. Samtliga förskollärare strävar efter att använda TAKK 

i alla vardagliga situationer och att tecken ska komma naturligt tillsammans med talet. 

Samtliga förskollärare nämnde att vid matsituationer, samling och sång används TAKK 

kontinuerligt. Även i Breretons studie används TAKK främst i samlingssituationer och i 

lässituationer då läraren läser och tecknar färg, form, plats, djur och andra föremål och 

händelser i böckerna tillsammans med barnen (Brereton, 2010). Detta tolkar jag som vanliga 

situationer då det är enklare att lära sig tecken till en sång samt komma ihåg dessa i takt med 

sången eller ett tecken till ett livsmedel än att lära sig tecken som används spontant i 

meningar. Samt att dessa aktiviteter är fasta och upprepas varje dag i förskolan. Tonér 

beskriver vikten av att teckna i vardagen. Genom att använda TAKK i 

vardagskommunikationen ökar och utvecklas kunskapen. Då pedagogerna använder TAKK i 

de vardagliga situationerna på förskolan utvecklar barnen grundläggande tecken samt 

utvecklar sitt språk (2016, s.56ff).  

De situationer i förskolans verksamhet som förskollärarna ansåg som svåra eller utmanande 

att använda sig av TAKK var i leken, främst den fria leken, där pedagoger ofta agerar passivt. 

Ett exempel är hur Cecilia ansåg det vara svårare att använda TAKK i leken med barnen då 

det kräver att en kontakt finns mellan de individer som samspelet sker mellan. Heister Trygg 

och Andersson anser att samspel har en mening och påverkas av deltagarna och miljön. En 

gemensam förståelse och en samspelsvilja måste finnas mellan deltagarna för att samspelet 

ska fungera. Brukaren av TAKK bör lära sig uppmärksamma andra, ta kontakt och 

upprätthålla kontakten (2009, s.104f). Jag kan förstå förskollärarnas utmaning i att använda 

TAKK i den fria leken, då pedagoger ofta tar en passiv roll. De deltagande individerna måste 

uppmärksamma varandra och skapa en visuell kontakt vid användandet av TAKK. För att 

inkludera TAKK i dessa situationer bör även miljön ses över. Kan TAKK inkluderas mer i 

miljön för att påminna barn och pedagoger? Jag anser det finnas i allas intresse att påminna 

och utmana varandra i språkarbetet.  

Samtliga förskollärare beskrev att alla barn i barngruppen får lära sig TAKK genom att 

pedagogerna visar och barnen härmar. Samma tecken upprepas parallellt med det verbala 

ordet. Samt att pedagogerna uppmuntrar barnen. Flera av förskollärarna använde begreppet 

”barn gör som vi gör” och arbetar utefter det. Detta kopplar jag till Vygotskijs sociokulturella 
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perspektiv och den närmaste utvecklingszonen. Säljö beskriver den närmaste 

utvecklingszonen som en modell för kunskap och färdigheter då den lärande individen 

(barnet) handleds av en mer kompetent individ (förskolläraren) för att kunna lösa problemet 

och kanske senare klara av att lösa problemet på egen hand (Säljö, 2014, 120ff). Detta sker 

när förskolläraren visar och handleder barnet i hur ordet tecknas. Tonér anser det vara en 

fördel att pedagogen kan hjälpa barnet att utföra tecknet genom att ta deras händer och visa 

hur ordet tecknas. Tecken är lättare att lära sig än tal då barnet kan imitera och utföra tecken 

(2016, s.21). Jag anser det vara det bästa sättet att förmedla kunskapen om tecken genom den 

närmaste utvecklingszonen. Förskollärarna är mer kunniga i ämnet och är då den mer 

kompetenta som förmedlar kunskapen till barnen. Förskollärare är aldrig färdigutbildade och 

det finns fler tecken att lära sig. Detta beskriver Säljö som att individer alltid befinner sig i en 

utvecklingszon, då individer alltid lär finns det även alltid mer kompetenta individer, vilket 

resulterar i att den närmaste utvecklingszonen alltid är i rörelse (Säljö, 2014, 120ff).  

 

8.3 Vilka erfarenheter har förskollärare av TAKK i förskolan?  

Samtliga förskollärares erfarenhet var att TAKK ger alla barn en chans att uttrycka sig men 

även förstå andra lättare. Det stärker barnens självförtroende och minskar klyftan mellan barn 

med ett rikt verbalt språk och barn med språksvårigheter. Heister Trygg och Andersson menar 

att TAKK används både för individen som använder tecken att kunna uttrycka sig men även 

för mottagaren att förstå budskapet (2009, s.52). I alla processer är kommunikation och 

interaktion mellan individer avgörande. Genom kommunikationen skapas sociokulturella 

resurser samt genom kommunikationen förs dessa vidare (Säljö, 2014, s.22). Genom att 

kommunicera med TAKK tillsammans med barn med rikt verbalt språk och barn med 

språksvårigheter blir alla individer delaktiga och utvecklar kunskaper och färdigheter i ett 

samspel.  

Melinda har erfarenheter av barn som är väldigt utåtagerande som har blivit lugnare av att 

kunna kommunicera med TAKK. Genom att ta emot information via TAKK har dessa barn 

även blivit mer fokuserade. Dessa barn tycker att det är skönt med omväxlingen att inte 

behöva lyssna på någons röst utan istället titta på vad personen tecknar. Detta fokus kan 

barnen hitta i att tecknet syns och därmed finns kvar i rummet längre. Brereton beskriver att 

barn använder hörseln när förskolläraren talar men om förskolläraren även använder sig av 

TAKK både hör och ser barnet orden. Då tecken liknar bilder skapar TAKK ett visuellt 
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förtydligande av vad som sägs. Brereton refererar även till Daniels (2001) som menar att en 

del barn har behovet av att se en bild av ett ord för att förstå ordet och genom TAKK sker 

detta (Brereton, 2010). Även Heister Trygg och Andersson beskriver att människan har lättare 

att uppfatta synintryck än hörselintryck. TAKK blir tydligt då alla småord i talet tas bort och 

endast de viktigaste huvudorden tecknas. Tecken är skapade för att likna eller ha en koppling 

till det ord det betyder, vilket gör det enklare för personer att se och förstå ett tydligt samband 

mellan tecken och verbalt språk (2009, s.52). Jag anser att TAKK kan kopplas till lugnare och 

mer fokuserade barn. Som materialet visat kan det vara svårt för en del barn att ta in 

information av att en pedagog talar men genom att fokusera på pedagogens händer när denna 

tecknar nyckelorden uppfattar barnet vad pedagogen vill förmedla utan att barnet behöver 

lyssna till det verbala språket.  

Liksom i Frimans (2017) studie så berättar flera av förskollärarna i min studie om sina 

erfarenheter där barn med ett annat modersmål än svenska utvecklar det svenska språket med 

hjälp av TAKK. Cecilia berättar om sin erfarenhet om en treåring som inte pratade svenska i 

hemmet och knappt på förskolan. Genom att konsekvent använda TAKK utvecklades 

svenskan hos barnet. Även barnets hemspråk utvecklades då barnet utvecklade sitt samspel. 

Detta kan kopplas till att förskolan använde sig av en BRO. Vilket Heister Trygg beskriver 

som olika redskap, till exempel TAKK, som används för att komplettera det bristande språket 

mellan människor. En BRO måste bära för att kommunikationen ska fungera (Heister Trygg, 

2012, s.22f). Jag anser att en bro och ett arbete som grundar sig i den närmaste 

utvecklingszonen kan hjälpa barn med ett annat modersmål att utveckla det svenska språket. 

Även barn med svenska som första språk men som av någon anledning är i behov av redskap 

och stöd från sin omgivning kan få hjälp i sin språkutveckling med hjälp av att arbeta utifrån 

en BRO.   

Breretons, Frimans samt Heller och Pavurs studier visade främst positiva resultat. I 

pilotstudien på Heller och Pavurs förskola hade de barn som använt sig av TAKK under 

läsåret avsevärt högre ordförråd än de barn som inte använt TAKK. Vilket visar att arbetet 

med TAKK gynnar alla förskolans barn (Heller, Manning, Pavur, Wagner, 1998). Samtliga 

förskollärare i min studie var eniga om att det enbart finns fördelar med TAKK som 

arbetssätt. Gemensamt för alla förskollärare var att det fanns en önskan om att alla förskolans 

personal skulle få gå en utbildning i TAKK och att detta skulle följas upp senare för att öka 

och behålla kunskapen. Jag tolkar det som att förskollärarna strävar efter ett utökat ordförråd 

då de anser det vara svårt att inte fastna i samma begrepp och upprepa dessa. Förskollärarna 
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vill fortsätta skapa ny kunskap och vill utvecklas inom ämnet TAKK genom nya tecken. Jag 

tolkar det även som att förskollärarna önskar mer stöd för att utvecklas och minnas, genom 

repetition samt uppföljning av sitt arbete.  

 

9. Slutdiskussion  

I följande kapitel diskuteras studiens resultat för att studiens syfte och frågeställningar ska 

kunna besvaras.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med TAKK i förskolan för 

att främja alla barns språkutveckling. Genom att besvara frågeställningarna hur förskollärare 

arbetar med TAKK i förskolan, hur förskollärare beskriver och motiverar sitt arbete med 

TAKK med språkutvecklande syfte och vilka erfarenheter förskollärare har av TAKK i 

förskolan.  

I studien valde jag medvetet ut informanter som arbetar aktivt med TAKK i förskolans 

verksamhet. Resultatet av min studie visar att förskollärarna arbetar med TAKK med alla barn 

på förskolan, inte enbart med barn med språkförseningar, annat modersmål eller någon annan 

kommunikationssvårighet. Jag anser det vara viktigt att alla barn i förskolan får möjlighet att 

vara delaktiga genom kommunikation. Genom kommunikationen kan barn påverka sin 

situation, bidra och delta. Utifrån undersökningen syns en medvetenhet hos förskollärarna 

kring barnens kommunikation och samspel. Förskollärarna beskriver sin positiva inställning 

till och fördelarna med att arbeta med TAKK i förskolan i ett språkutvecklande syfte för alla 

barn. Förskollärarna strävar efter att använda TAKK i alla vardagliga situationer på förskolan. 

Studiens resultat visar ett mönster av att matsituationer och samling är de situationer som 

främst återkommer i arbetet med TAKK.  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv är genomgående i studien. Då studiens resultat visar på 

att kommunikation och interaktion mellan individer är avgörande. Genom kommunikation blir 

individen delaktig i kunskaper och färdigheter. Begreppet kommunikation beskrivs i det 

sociokulturella perspektivet som en mänsklig aktivitet och verksamhet, något människan 

tillämpar där språket är centralt, vilket studien lyfter i arbetet med TAKK. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är kommunikationen det viktigaste redskapet en människa kan ha 

för att förstå sin omvärld, vilket studiens resultat utifrån tidigare forskning och informanterna 

visar på. Detta sker enligt studien genom samspel i den närmaste utvecklingszonen.  
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Studiens resultat liknar Friman (2017), Brereton (2010) och Heller, Manning, Pavur och 

Wagner (1998) studiers resultat. Samt överensstämmer med Heister Trygg och Tonérs 

tidigare forskning. Studiens resultat sammanfattar flera betydande fördelar med TAKK som 

språkverktyg i förskolan. Bland annat visar studien på flera exempel där barn med annat 

modersmål än svenska utvecklar det svenska språket genom att använda TAKK på förskolan. 

Förskollärarna visar även på erfarenheter då yngre barn, utan verbalt språk, använder TAKK 

för att kommunicera.  

Jag anser att TAKK är ett bra verktyg att använda i förskolan för att underlätta barns språk- 

och kommunikationsutveckling. Nackdelen jag ser utifrån min studie med TAKK som 

språkutvecklande verktyg är att förskollärarna är i behov av mer utbildning samt uppföljning. 

För att kunna använda TAKK kontinuerligt i alla förskolans situationer måste förskollärarna 

bygga på sitt ordförråd och fortsätta att inspireras för att kunna hålla arbetet med TAKK 

levande i förskolans verksamhet.  

 

10.  Slutsats  

Samtliga förskollärare i min studie uppgav att de arbetar med TAKK tillsammans med alla 

barn i ett språkutvecklande syfte. De arbetar dagligen med TAKK i vardagliga situationer 

men strävar efter att använda tecken parallellt med allt verbalt språk. Förskollärarnas 

inställning till TAKK som språkutvecklande verktyg i förskolan är positiv. Samtliga 

förskollärare har erfarenhet av att TAKK främjar språkutvecklingen hos barn med verbalt 

språk, utan verbalt språk och barn med annat modersmål än svenska. Förskollärarna vill 

inspireras och utvecklas inom TAKK och önskar därför mer utbildning och uppföljning. 

Kommunikation är en mänsklig rättighet och samtliga förskollärare är överens om att alla 

barn ska ha möjlighet att uttrycka sig.  

 

11.  Vidare forskning  

För fortsatta studier vore det intressant att komplettera intervjuerna med observationer, för att 

se hur arbetet med TAKK ser ut i praktiken. Studien kan även breddas genom att genomföra 

en nationell studie och undersöka hur förskollärare använder TAKK i verksamheten, för att 

bidra till ökat förståelse kring hur TAKK bidrar till språkutvecklingen.  
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Det hade även vart intressant att undersöka föräldrars inverkan och delaktighet i arbetet med 

TAKK. Då barnen säkerligen tar med sig tecken hem från förskolan vore det intressant att 

undersöka föräldrarnas inställning och delaktighet.  
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https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/forskolor-som-arbetar-sprakutvecklande--en-investering-for-framtiden/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/forskolor-som-arbetar-sprakutvecklande--en-investering-for-framtiden/
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Bilagor  

Intervjuer  

”Andrea” (2018) Intervju via mejl 22 mars  

”Annika” (2018) Intervju via mejl 16 mars  

”Cecilia” (2018) Intervju via mejl 21 mars 

”Melinda” (2018) Intervju via mejl 20 mars 

”Sandra” (2018) Intervju via mejl 19 mars 

”Susanne” (2018) Intervju via mejl 19 mars 
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Intervjufrågor 

Intervjun är frivillig och du kan välja att avbryta när som helst. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vilket betyder att jag kommer att anonymisera allt material så det 

inte går att koppla till varken förskola eller specifik pedagog.  

 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Arbetar du på en kommunal eller privat förskola? 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat i förskola?  

 

Hur länge har du arbetat med TAKK?  

Är ni flera pedagoger på din förskola som arbetar med TAKK? Är ni fler på samma avdelning 

som arbetar med TAKK? 

Har du gått någon utbildning inom TAKK eller på vilket sätt har du fått kunskaper om det?  

Om du gått utbildning inom TAKK: Vem beslutade att du skulle gå den? Erbjöds alla 

förskolans pedagoger att gå utbildningen? 

Vad är ert syfte med att använda TAKK i verksamheten?  

Hur arbetar ni med TAKK på förskolan?  

Hur länge har du arbetat med TAKK i verksamheten?  

I vilka situationer använder ni TAKK? Anser du det svårare att använda TAKK i vissa 

situationer, i så fall vilka?  

 

 

Hur konsekventa är ni med att teckna med barnen?  

Använder ni TAKK med alla barn i barngruppen eller specifikt för enskilda barn?  

Hur går ni tillväga när ni lär barnen tecken?  
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Hur tycker ni barnen i gruppen upplever att använda tecken?  

Hur upplever ni att barnen använder tecken i den fria leken? 

 

På vilket sätt kan TAKK stödja barnets språkutveckling? Tror du det gynnar 

språkutvecklingen hos alla barn?  

Vilka fördelar ser du med att arbeta med TAKK? Har du något exempel från din erfarenhet 

där man sett fördelarna med TAKK?  

Vilka nackdelar ser du med TAKK? Några erfarenheter?   

Arbetar ni på det sättet som du önskar eller hade du velat arbeta på något annat sätt med 

TAKK om resurser hade varit obegränsade?  

 

Har du något att tillägga till intervjun?  

 

Stort TACK för att du tog dig tid att hjälpa mig med min uppsats! 
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Mejl till förskollärare  

Hej!  

Jag heter Emma och är student från Södertörns högskola. Jag går min sista termin på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete 

som handlar om tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) och är 

intresserad att komma i kontakt med dig för en intervju till min studie.  

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med TAKK i förskolan för att främja 

alla barns språkutveckling. I min studie kommer jag enbart att använda mig av fiktiva namn 

och materialet kommer endast vara tillgängligt för mig. Om du är intresserad av att delta i min 

studie så tveka inte att höra av dig.  

Med vänlig hälsning, Emma Österberg 

Mail: XXXXXXX  

 


