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Sammanfattning 
Alla barn har rätt till att kunna kommunicera med sin omgivning. För de barn som inte har det 

verbala språket kan tecken som alternativ och kompletterande kommunikation vara en möjlig 

metod att använda. På så vis underlättas kommunikationen och minskar frustationen. Syftet 

med undersökningen är att undersöka förskolornas förutsättningar samt pedagogers syn på 

TAKK och hur det används som metod i förskolans verksamhet. Jag har också ett intresse av 

att få pedagogernas syn på fördelar samt nackdelar med TAKK.  

 
Jag använder mig av en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer genomförs. 

Intervjuerna omfattar fyra pedagoger och en resurs från tre olika förskolor i tre olika 

kommuner. Genom denna intervjustudien har jag sökt svar på följande tre frågor: Vilka olika 

förutsättningar finns det för TAKK i förskolan? Hur arbetar pedagoger med TAKK i 

förskolans verksamhet? Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna i användandet av TAKK? 

Intervjupersoner har valts utifrån deras erfarenheter samt kompetens inom TAKK. Min studie 

har visat att pedagogerna arbetar på olika sätt samt att de har olika erfarenheter av TAKK. En 

del pedagoger arbetar med TAKK under hela dagen och en del arbetar med det vid vissa 

situationer och övergångar. Det beror på hur stort behov barnen har av tecken. TAKK 

används framförallt för att förtydliga det verbala språket samt att barnen kan göra sig 

förstådda. Utifrån resultatet har jag förstått att TAKK lett till fler möjligheter än hinder. 

 

Sammanfattningsvis är TAKK gynnsamt för alla barn, både de som har 

kommunikationssvårigheter och en normal utvecklad språkutveckling. Vilket både forskning 

och litteratur visar på. Däremot finns det inte lika mycket forskning om TAKK för barn med 

normal språkutveckling som det finns för barn med kommunikationssvårigheter.  

 

Nyckelord: Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, Didaktiska 

triangeln, Språkutveckling 
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1.Inledning 
 
Barns språkande är en viktig del för att kunna kommunicera med andra i sociala 

sammanhang. Det blir problematiskt om barn inte kan kommunicera och uttrycka sig via tal 

och det kan skapa en frustation. I förskolans läroplan (2016) framgår det att varje barn ska få 

en chans att få den stimulans de behöver för att kunna skapa ett språk och utvecklar sin 

identitet. Pedagogerna behöver lägga en stor vikt vid barns språkande och lägga en grund för 

deras utveckling. Det framkommer också att förskolan ska stödja varje barn genom att skapa 

och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som exempelvis sång, dans, drama och 

rörelser. Med hjälp av tal- och skriftspråk bildas det både ett innehåll samt en metod och det 

främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Barn utvecklar sitt språk tidigt och de 

spenderar mycket tid på förskolan, det är då viktigt att pedagogerna är med och stöttar barns 

språkinlärning och språkutveckling. 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är ett komplement för det verbala 

språket samt ett hjälpmedel som utförs via handrörelser. Det gör att barn lättare ska kunna 

uttrycka sig, när det verbala inte räcker till. Detta kommunikationsverktyg hjälper barn att 

förstärka det talande språket. Det kan vara problematiskt för små barn att ha kontroll över 

läppar, tunga, stämband och lufttryck samtidigt. Det är då lättare för dem att ha kontroll över 

handrörelsen och den förmågan utvecklas tidigare än talförmågan (Tisell, 2009). Tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation är inte bara bra för de barn som har 

talsvårigheter utan också de som har en normal språkutveckling (Heister Trygg, 2010 & 

Tisell, 2009).  

 

Denna undersökning är en kvalitativ studie där en halvstrukturerad intervjustudie har gjorts 

för att jag är nyfiken på pedagoger syn på användningen av TAKK och det är också relevant 

för mitt valda ämne. Orsaken till att jag har valt TAKK som forskningsområde är för att jag 

själv är teckenspråkig och har mycket erfarenheter inom det området. Jag har under 

utbildningens gång haft funderingar över hur teckenspråket kan utövas i förskolans 

verksamhet.  

 

Metoddelen kommer att analyseras utifrån en fenomenografisk analysmodell. Den har en 

utgångspunkt i den vetenskapliga teorin, Fenomenografin. Utgångspunkten i teorin är hur 
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människor uppfattar företeelser på olika sätt och eftersom jag ska undersöka pedagogers syn 

på TAKK:s och dess betydelse för barns språkutveckling samt hur TAKK kan påverka barn så 

passar denna analysmetod bra.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få en uppfattning om förskollärares erfarenheter av TAKK som metod i barns 

språkutveckling och inlärningsprocess. Jag är också intresserad av pedagogers reflektioner 

kring hur de arbetar med TAKK i verksamheten samt vilka för- och nackdelar som finns. 

 
• Vilka olika förutsättningar finns det för TAKK i förskolan?  

• Hur arbetar pedagoger med TAKK i förskolans verksamhet? 

• Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna i användandet av TAKK?  
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3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras vad TAKK är och vilken betydelse det har på barns språkutveckling. 

Jag kommer också att beskriva andra språkstöd som kan användas som metod för barns 

språkinlärning.  

 

3.1 TAKK och andra språkstöd 
Min uppsats handlar om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och om 

förskollärares erfarenheter av TAKK. TAKK är en förkortning för tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation. Boel Heister rygg och Ida Andersson (2009) belyser att barn 

med tal och språksvårigheter behöver ett annat verktyg för att kunna kommunicera med sin 

omgivning. När TAKK används tecknas enstaka ord för att förtydliga samt för att hjälpa barn 

att hänga med i de sociala sammanhangen (Heister Trygg & Andersson, 2009). TAKK är inte 

ett språk utan det är en metod som används för att kunna underlätta kommunikationen med 

andra individer. Det är ett stöd som kan hjälpa barns språkutveckling både långsiktigt och 

kortsiktigt. För att TAKK ska kunna underlätta kommunikationen hos barn är pedagogers 

samt föräldrars kompetens avgörande för att barn ska få en kommunikativ miljö. Genom att 

barn tidigt får stöd i sitt språkande och förståelse minskar frustationen och negativa 

kommunikationsmönster (Heister Trygg, 2010). Anneli Tisell (2009) poängterar att det är 

viktigt att utbilda alla som finns omgivna runt barnet om tecken som stöd för att det ska kunna 

ha en inverkan på inlärningen. TAKK har en stor nytta på alla barns språkutveckling och har 

en positiv effekt på språkinlärningen (Tisell, 2009). Boel Heister Trygg (2010) betonar att det 

är bra att komma igång med tecken i verksamheten samt att det är bra att kunna ha ett 

ordförråd på 300 tecken. Det finns dock ibland negativa attityder hos föräldrar och pedagoger 

och det är ett hinder för användandet av TAKK. Det handlar om att det finns okunnighet inom 

teckenanvändningen (Heister Trygg, 2010).  

 

TAKK ska förebygga att barn ska kunna få redskap till att samspela med andra innan de har 

talförmågan. Det har ingen negativ påverkan på barn som använder TAKK utan det ger goda 

effekter på språkutvecklingen och inlärningen. TAKK har blivit den mest utbredda formella 

AKK- formen och kommer från det svenska teckenspråket (Heister Trygg, 2010). AKK 

betyder alternativ och kompletterande kommunikation och genom att använda AKK kan det 

vara tidskrävande för att det kan vara svårt att få in det naturligt i vardagen i början både för 
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vuxna och barn. AKK har visat att det har en effektiv effekt på att det stödjer barns tidiga 

språkutveckling och språkinlärning. Barn som använder AKK som språk vinner i att det ger 

en ökad effekt på språkutvecklingen. Det finns ingen negativ effekt på talet när barn använder 

AKK som hjälpmedel (Bringer, Berens, Kent-Walsh & Taylor, 2008). 

 

3.1 Tecken som stöd 
Tecken som stöd är en annan benämning som har en liknande struktur som TAKK. 

Teckenspråk som stöd är ett språkstöd som förkortas TSS. Det är ett kommunikationsverktyg 

för personer som har en hörselnedsättning eller personer som blir döva eller hörselskadade i 

vuxen ålder och som har haft talspråket sedan innan. När tecken som stöd används tecknas 

vissa ord samt artikuleras tydligt med munnen (Heister Trygg, 2010). Det kan uppstå 

konflikter eller missförstånd mellan barn och förskollärare om inte alla i verksamheten har 

fått kompetensutveckling inom teckenspråk som stöd. Genom att lära ut teckenspråk för både 

barn och vuxna blir det lättare att förstå varandra samt undvika konflikter. Det ger flera 

möjligheter till barn i behov av särskilt stöd att bli mer delaktiga i förskolans verksamhet 

(Sandberg & Norling 2009).  Det som skiljer TAKK och tecken som stöd åt är att de är 

inriktade på olika målgrupper. TAKK är inriktad mot hörande individer och de personer som 

har en språkstörning. Tecken som stöd är för de personer som har en hörselnedsättning eller 

för vuxna som får en nedsatt hörsel (Heister Trygg, 2010).  

 

3.2 Teckenspråk och babytecken 
Den här uppsatsen handlar om TAKK men det finns flera olika former av språkstöd med hjälp 

av tecken. Teckenspråket är ett språk som utförs med händerna och är ett visuellt-gestuellt 

kommunikationsverktyg. Språket har en annan grammatik än talad svenska och ordföljden är 

annorlunda. Vissa tecken används munrörelse samt ögonbryn för att kunna förtydliga om det 

är en fråga och att vissa tecken betyder samma sak. Teckenspråket har inte alltid godkänts 

som ett språk. Under 1981 erkände Sverige att teckenspråk var ett modersmål för döva och de 

fick rättigheter till att vara tvåspråkiga alltså teckenspråk och svenska i skrift (Heister Trygg, 

2010).  

 

Teckenspråket skiljer sig från babytecken. Babytecken används för att det underlättar för ett 

litet barn att tillämpa finmotorik i händerna jämfört med finmotoriken i munnen. 

Kommunikationsverktyget har en annan benämning och det är ”baby sign” det innebär att 
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föräldrar använder sig både av tal och enstaka tecken för att gynna språkutvecklingen. I USA 

är det mer vanligt att föräldrar använder sig utav babytecken därför att de hävdar att det har en 

betydelse för barns intelligens. Babytecken kan minska frustationen mellan barn och föräldrar 

för att det kan vara lättare att uttrycka sig med hjälp av kommunikationsverktyget (Heister 

Trygg, 2010).  
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4. Teoretisk anknytning  

Denna undersökning har sin utgångspunkt i det didaktiska perspektivet. Den handlar om hur 

de didaktiska frågorna kan skapa goda förutsättningar för barn. Jag kommer i detta avsnitt att 

förklara vad det didaktiska perspektivet innebär samt beskriva den didaktiska triangeln med 

hjälp av en modell. 

4.1 Didaktiska triangeln  
Ordet didaktik betyder undervisa, lära ut och analysera, och den berör både de 

undervisningsmodeller samt teoretiska utgångspunkter som bland annat kan användas för att 

analysera och förstå undervisningen samt hur den praktiska undervisningen kan ta form. 

Didaktiken är ett redskap som är till för att undersöka exempelvis förskolans verksamhet där 

lärande och undervisning fortgår (Skolverket, 2016). Medier och informationstekniker har 

utvecklats och det har medfört förändringar i synen på undervisning och lärande. Det har 

också medfört att didaktiken berör lärande i alla åldersgrupper. Lärande har utökats till ett 

livslångt lärande i både formella och informella samband (Selander, 2010).  

 

Didaktiken kan delas upp i två delar, allmändidaktik och särskild didaktik. Särskild didaktik 

kan vara exempelvis ämnesdidaktik och det handlar om att didaktiken är specifikt avgränsad 

till exempelvis ett undervisningsämne, studieområde eller en universitetsdisciplin (Skolverket, 

2016). Ämnesdidaktiken bildar ett eget specifikt område inom didaktiken. Den tar hänsyn till 

den roll som redskap, modeller, centrala texter, kunskapstraditioner och lärandepraktiker har i 

olika discipliner (Selander, 2010). Allmändidaktiken innebär en didaktisk helhet, för att den 

är ingripande, heltäckande och den handlar om de tre grundfrågorna vad, hur och varför 

(Skolverket, 2016) De didaktiska grundfrågorna sammanfattas som Vad ska läras? Hur ska 

det läras? Varför ska det läras? Den första frågan som ställs vad som ska läras handlar om vad 

som står i läroplaner och kursplaner samt hur kunskapsdomäner utvecklas. Andra frågan 

innebär hur man på bästa sätt ska undervisa. Den tredje frågan är en reflektionsfråga som 

handlar om att lärare själva måste göra ett urval av undervisningsämnen (Selander, 2010).  

 

I den didaktiska triangeln ses utbildning och bildande i undervisning, det handlar om 

samspelet mellan läraren, eleverna och innehållet. Undervisningsmodellen är en av de äldsta 

didaktiska modellerna och den har använts under flera årtionden. Aristoteles hade en retorik 

om en retorisk triangel, han beskrev att begreppet tal är baserat på tre saker och de är, en 
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talare, ett ämne och en publik. Utifrån Aristoteles teori har resultatet av retoriska triangeln 

skapat grundläggande instruktioner till den didaktiska triangeln som omfattar läraren, 

eleverna och innehållet (Klaus Zierer, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                                     Figur: Didaktiska triangeln 

 

De tre olika grundpelarna i den didaktiska triangeln har ett samband med varandra. Elevernas 

relation till de olika ämnena är nyckeln till förståelse. Syftet är att eleverna ska uppnå de mål 

som anges i läroplanen. För att det ska ske behöver läraren skapa ett innehåll där de 

didaktiska frågorna finns med (Kansanen & Meri, 1999).  

 
Jag har i min undersökning valt att använda mig utav den didaktiska triangeln därför att med 

hjälp av de tre didaktiska frågorna kan jag få syn på hur pedagogerna resonerar och använder 

sig utav sina erfarenheter av TAKK i förskolans verksamhet. Detta kommer jag att diskutera 

närmare i diskussionsdelen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehåll 

Elev Lärare 
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5. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag ta upp den forskning som tidigare gjorts inom det valda ämnet. 

Den tidigare forskningen har sökts i databaserna Libris och ERIC och de sökord som har 

använts är teckenspråk, tidigt språkande och literacy. Jag har valt att använda mig utav 

internationella vetenskapliga artiklar och då har jag använt mig av sökord på engelska som 

sign language och literacy childhood. Jag har också valt att använt mig utav relevant litteratur. 

Under arbetet med att hitta relevant forskning på området TAKK i förskolan och hur 

pedagogerna arbetar med det, har det blivit tydligt att det finns bristfälligt med forskning som 

undersöker dessa perspektiv. Däremot har det visat sig att det finns mer forskning om barns 

språkutveckling generellt som exempelvis literacy.  

 

Det inte finns mycket forskning om hur förskollärare arbetar med TAKK och hur de 

reflekterar kring betydelsen av TAKK. Däremot finns det en annan forskning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan, mycket fokuserat på literacy. Literacy grundas på ett system av 

symboler och det är till för att kunna kommunicera med andra. Bokstäver är ett exempel och 

det är förknippat med vårat tal. Teckenspråk är också ett exempel på symboler som kan 

återläsas av andra individer som är kunniga i samma symbolsystem (Fast, 2008).  

 

5.1 Läs- och skrivinlärning 
Vi vet en del om hur bokstäver och barnböcker introduceras i förskolan. I avhandlingen som 

Elisabeth Björklund (2008) skrivit har det visat sig att flera forskare är överens om att det 

finns ett stort antal olika sätt som människor kan förstå världen på och läsa och skriva är 

exempel på det. Läs- och skrivaktiviteter är en sällan förekommande del i förskolan. Idag 

innehåller styrdokumenten likaväl en annan uppfattning som pekar på öppnare attityder om 

vad barn kan få tillgång till före skolstarten. Ännu har det inte skett stora förändringar i 

praktiken. För att barn ska kunna lära sig att läsa och skriva behöver de lära sig olika 

bokstävers utseende samt kunna förknippa ljud med utseende innan de kan känna igen tryckt 

text. Vidare anses det att barn måste kunna hantera både papper och penna innan de kan 

skriva. För att barn ska kunna lära sig det måste undervisningen vara anpassad för detta 

ändamål. Undervisningen är oftast bokstavs- och bokbaserad och det behövs lärare som är 

utbildade i ämnet för att barn ska lära sig läsa och skriva (Björklund, 2008).  
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Inom den formella läs- och skrivundervisningen finns två olika förhållningssätt. De två 

metoderna kallas för den syntetiska och den analytiska. Den syntetiska metoden kallas även 

för ljudmetoden och det går ut på att en bokstav lärs ut i taget. Det gör att ljudet och symbolen 

tydliggörs för barnet och därefter kan barn lära sig flera bokstäver och kan sätta samman 

bokstäver till ord.  Den analytiska metoden kallas även för helhetsmetoden och denna metod 

skiljer sig från den syntetiska metoden. Utifrån den analytiska metoden utgår läraren från en 

hel text tillsammans med barnen, där texten bryts ner i meningar och ord och därefter enskilda 

bokstäver. Barn lär sig tidigt och inlärningen sker var som helst, exempelvis i hemmet, 

lekparken eller på varuhus etc. (Fast, 2008). Miljön har en betydande roll på barns 

språkutveckling. Genom att förskolan har vardagliga aktiviteter, skapas en social miljö som 

har ett inflytande i barns språkkompetenser (Marjanovič-Umek, Fekonja-Peklaj, Sočan & 

Tašner, 2015). För att underlätta språkinlärningen hos barn behöver miljön anpassas för att 

barn inte ska riskera språkförseningar. Miljön har en betydelsefull del i barns språkutveckling 

och därför behöver pedagoger se över verksamheten för att kunna skapa en språkstimulerande 

miljö (Marshall & Lewis, 2014). 

 

I skolans värld har det länge ansetts vara viktigt att barn lär sig att läsa och skriva. Det har 

talats om läsmognad vid en speciell ålder för att kunna bryta ner den alfabetiska koden. Hur 

ser det ut i förskolans värld gällande läsandet och skrivandet? Det finns olika sätt för barn att 

utvecklas och lära sig att skriva och läsa som förskollärare kan stödja. Enligt Carina Fast 

(2008) är den syntetiska metoden den bästa metoden att använda sig utav i förskolan. Där bör 

pedagoger lära barnen en bokstav i taget. Ett exempel på hur små barn lättare kan lära sig 

bokstäver är genom sångsamlingar där barn kan följa klang, rytm och melodi. Genom att barn 

använder och lyssnar på sångens rytm och rim lär de sig att lyssna på språket. Det är också ett 

sätt för barn att inspireras till att leka med språket (Fast, 2008). När barn exempelvis leker 

med språk stimuleras barns fonologiska medvetenhet. Fonologiska medvetenhet innebär läran 

om språkljuden som exempelvis stavelser och enskilda ljud. Den fonologiska medvetenheten 

har en betydelse i läs- och skrivinlärningen. Forskning har visat att den fonologiska 

medvetenheten kan förbättras med träning. Genom träning får barn en förbättrad 

stavningsförmåga samt avkodningsförmåga (Svensson, 2009). Ett annat exempel som har 

positiva effekter på språkinlärningen i förskolan är högläsning, läsning för barn. Genom att 

förskollärare läser böcker kan barn uttrycka sina åsikter, ställa frågor samt uttrycka sina 

reaktioner. Barnböcker har olika ämnesområden och det är ett sätt för barn att bland annat lära 

sig bokstäver (Richards, 2010).  
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5.2 Läs- och skrivinlärning via iPad 
Ett annat sätt att komma närmare språket är via iPad. Enligt Beth Beschorner & Amy 

Hutchison (2013) har den digitala tekniken ökat och idag är det vanligt att förskolor använder 

sig utav exempelvis iPad. Genom att förskollärare använder iPad gör att barnen ökar 

användningen av teknologier. Det menas på att iPad eller annan teknik används på flera sätt 

som ett instruktionsverktyg för att stödja undervisningen inom läs- och skrivkunnighet. Det 

finns många appar som kan vara till stor hjälp för barn att få intryck av exempelvis bokstäver 

(Beschorner & Hutchison, 2013). Läsning och skrivning utförs alltmer med digital, 

skärmbaserad teknik än med analog teknik som exempelvis penna och papper. Genom att inte 

använda den analogiska tekniken kan det ge konsekvenser eftersom det påverkar 

skrivutvecklingen negativt. Det är för att det finns en brist på övning av handstil och de kan 

ha en långsiktig effekt av en försämring av andra finmotoriska färdigheter. Det är viktigt att 

förskollärare varierar så barn inte tappar finmotoriken som ges via analogisk teknik (Mangen, 

2016). Det behövs utbildning för att förbättra de pedagogiska metoder som har en positiv 

effekt hos barn. Det behövs också träning för att kunna vara effektiv i de pedagogiska 

metoderna. För att kunna skapa förutsättningar för lärandet som exempelvis läskunnighet, 

språkundervisning samt interaktioner med barn (Hamre, Pianta, Burchinal & Downer, 2012). 

Det är centralt att pedagoger anpassa de pedagogiska metoderna utifrån ett barns perspektiv 

och barnperspektiv. Begreppet barnperspektiv som handlar om exempelvis att pedagoger 

försöker förstå barnens perspektiv. Pedagoger behöver ta tillvara på barnens egna tankar och 

ord. Ett Barns perspektiv handlar om att synliggöra barnens intresse samt meningsskapande. 

Som pedagog är det centralt att försöka förstå hur barnet upplever olika situationer (Jonsson, 

2013).  

 

5.3 Flerspråkighet 
Vi vet också en del genom forskning om andra språk. Tvåspråkighetsforskningen har ett stort 

utrymme i förskolans verksamhet. Flerspråkiga barn lär sig flera språk samtidigt och det är 

viktigt att de får stöd av samtalspartnern, som bland annat förtydligar, fyller i, upprepar ord 

samt omformulerar. Det gör att flerspråkiga barn kan utveckla sina tankar och 

uppmärksammar specifika drag i språket. De behöver också lära sig reglerna för 

kommunikationen inom flera språk. De reglerna handlar om att veta när de ska tala eller 

lyssna, vad som är rätt eller fel. För att barn ska bli flerspråkiga är det centralt att de får en 

chans att utöva språken. Det är också viktigt att både föräldrar och förskollärare tar sig tid för 
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barnen och är både lyhörda och att de uppmuntrar barnen till att tala modersmålet (Svensson, 

2009). Medvetet arbete i förskolan är ett bra språkstöd och det är nödvändigt. I förskolan 

handlar det om att skapa bra språksituationer som möjligt samt stödja familjerna att utveckla 

sina språk (Ladberg, 2003).  

 

Enligt Gunilla Ladberg (2003) finns det tre hörnstenar som ger möjlighet för den språkliga 

utvecklingen. Den första innebär att förskollärarna behöver skapa en atmosfär för språk. 

Atmosfären är avgörande i barngruppen för barns språkutveckling. Det handlar om att alla 

språk hörs i förskolan som exempelvis kroppsspråket eller barn som har ett annat modersmål. 

Det är viktigt att alla barnen får stöd av varandra och kan uttrycka sig samt att alla barnen 

tillåts att uttrycka sig. Det handlar även om att förskollärare och andra vuxna bemöter 

varandra och barnen ser de vuxna som förebilder. Den andra hörnstenen handlar om 

organiserar för språk och ge barn ett rikt inflöde av språk. Det innebär att förskolan behöver 

organiseras för att ge barn möjlighet till att använda sina språk. Förskollärare behöver ge 

barnen ett inflöde av språkligt material som barnen kan använda sig utav i de sociala 

sammanhangen (Ladberg, 2003). 

 

5.4 Barn med hörselnedsättning 

Rörande den forskning som finns, finns studier som behandlar barn med hörselnedsättning. I 

avhandlingen av Margareta Ahlström (2000) beskrivs barn som har en hörselnedsättning. De 

barnen har en risk att isoleras för att de hindras att kunna samspela med andra när de vistas i 

hörande och talande miljöer. Därav begränsas de hörselskadade barnens sociala kompetens 

vilket gör att det minskar ytterligare möjligheterna till social interaktion. Det gör att barnen 

hamnar i en negativ spiral i utvecklingen på grund av hörselnedsättningen. De personer som 

är döva betraktar sig som en språklig minoritetsgrupp och inte som en handikappgrupp därför 

att de inte uppfattar sig som handikappade i teckenspråkiga miljöer. Däremot om hörande inte 

behärskar teckenspråket, handikappas de för att de befinner sig i teckenspråkiga miljöer. 

Hörselskadade barn kan känna ett utanförskap för att hörapparater begränsar då det inte har 

möjlighet att varken filtrera bort bakgrundsljud eller enbart förstärka önskade ljud. De barnen 

med en hörselnedsättning har svårigheter att delta i dialoger och samtal trots att de har ett 

utvecklat talspråk. Genom att dessa barn får teckenspråk har det givit dem flera och andra 

möjligheter. Att använda teckenspråk och det talade språket ger fler möjligheter och det talade 

språket ratas inte. Utan de två kommunikationssystemen ger en större utsträckning för att de 

kan gå vidare än att fastna på grund av brister i tekniska utrustningen (Ahlström, 2000). Enligt 
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Inge Wijkamp, Betsy Gerritsen, Freke Bonder, Hinke Haisma och Cees Van Der Schans 

(2010) anser de att tal- och språkfel kan förhindra barn från att exempelvis att delta i sin 

utbildning samt engagera sig i samhället. För att underlätta är TAKK ett alternativ att föredra 

därför att det har visat sig att det är en hjälp och förbättrar kommunikationen. Användningen 

av teckenstöd är ett tillfälligt stöd för att stimulera dessa barns kommunikationsförmåga 

(Wijkamp, Gerritsen, Bonder, Haisma & Van Der Schans, 2010).  

 

5.5 Teckenspråk för hörande barn 
Det finns en mycket liten utsträckning av forskning om teckenspråket i förskolan och 

dessutom finns det ännu mindre forskning om TAKK i förskolan. Daniels Marilyn (1995) 

belyser att det är sällsynt med forskning om teckenspråk för hörande barn utan 

funktionsnedsättning eller barn med döva föräldrar eller döva syskon. Det finns begränsat 

med forskning om teckenspråk som förstärker språkutvecklingen hos normalt språkutvecklade 

barn. Teckenspråk för hörande barn introducerades första gången i början av 1900-talet för att 

förbättra barnens språkförvärv. Teckenanvändandet ökade barnens ordförråd samt 

fingerfärdighet med det manuella alfabetet och det bidrog också till en ökad språkförmåga. 

När barn använder sig av handalfabetet genom tecken, utvecklas skrivförmågan därför att 

barnen får motoriken i fingrarna tidigare till skillnad från de barn som enbart använder det 

verbala språket. Orsaken är att den motoriska förmågan samt den visuella uppfattningen 

bidrar till ett tidigt språkförvärv hos små barn (Marilyn, 1996). I ett teckensystem stöds de 

verbala ord av handrörelser som innefattar tecken som härstammar från teckenspråket. 

Teckensystemet är inte ett språk och har inga språkliga kännetecken. Utan det är en 

sammankoppling av två kommunikationssystem, tal och teckenspråk. Dessutom är talade 

språket det som ger de språkliga strukturerna. Teckensystemen används framförallt för barn 

som har talsvårigheter samt de som har en hörselnedsättning (Wijkamp, Gerritsen, Bonder, 

Haisma & Van Der Schans, 2010).  

 

För att få in teckenspråket i förskolan menar Tisell (2009) att det är bra att planera och börja 

teckna med barnen. Det är viktigt att fortsätta teckna med barnen även om de börjar tala. Ett 

barn med inlärningssvårigheter behöver fortsatt teckeninlärning för att kunna utöka sitt 

ordförråd. Det är också viktigt att inkludera alla barn även om det bara är ett barn i 

barngruppen som är i behov av tecken. Det är för att barnet som är i behov av tecken ska 

kunna kommunicera med andra barn och inte behöva en vuxens stöd till att tolka. Tisell 
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(2009) anser att utbildning i TAKK är nödvändigt för att kunna införa tecken i verksamheten 

och det är centralt att få kunskap om varför tecken används, hur det används samt att skapa en 

fungerande teckenmiljö (Tisell, 2009).  

 

Sammanfattningsvis har det visats sig att det inte finns mycket forskning och studier som 

behandlar hur förskolan arbetar med TAKK för samtliga barn. Däremot finns det forskning 

som handlar om barn som är i behov av tecken som stöd. Utifrån min studie om tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation anser jag att forskningen om TAKK för alla 

barn nästan är obefintlig och detta är något som bör efterfrågas. I tidigare forskning visar det 

mer fördelar och positiva effekter på barns språkutveckling när tecken som stöd används som 

metod i förskolan. Efter att ha läst tidigare forskning hittade jag ingen forskning som säger 

emot användningen av TAKK.  

 

 

 

 

 

 

 



 15 

6. Metod 
Denna undersökning har sin utgångspunkt i kvalitativ forskning där halvstrukturerade 

intervjuer har använts. Metoddelen innehåller en beskrivning av urvalet av mina respondenter 

och en beskrivning om genomförande, intervjuerna. Vidare beskrivs de etiska aspekterna samt 

reliabilitet och validitet. 
6.1 Val av metod 
Kvalitativ forskning handlar om att tolka människors handlingar och få djupare förståelse 

över deras värderingar samt syn på ämnesområdet. I min undersökning har jag valt att 

använda mig utav halvstrukturerade intervjuer som delvis är inspirerat av fenomenologin. 

Enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) handlar 

halvstrukturerade intervjuer om att intervjun är strukturerad och frågorna som ställs är öppna. 

I den kvalitativa intervjun är det centralt att intervjuaren inspirerar och uppmuntrar 

respondenten för att få deras upplevelser, erfarenheter, värderingar samt attityder. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är inte strukturerad eftersom den oftast är fokuserad på vissa 

teman som respondenterna får berätta öppet om, som exempelvis sina erfarenheter och tankar. 

Denna metod är bra att använda sig av när forskare vill förstå hur andra individer resonerar 

samt reflekterar över undersökningens ämne. I och med att jag valde intervjuer som metod är 

det vanligt förekommande att använda sig utav bandspelare för att få med alla detaljer 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Nackdelar med intervjuer är att forskaren 

inte får en bild av den sociala verkligheten och forskare får inte lika nära kontakt med olika 

människor jämfört med exempelvis observationer. En annan nackdel är att forskare inte vet 

om det intervjupersonerna berättar stämmer (Bryman, 2011).  

 

6.2 Urval 
Mitt syfte med undersökningen är pedagogers erfarenheter av TAKK och hur det kan stödja 

barns språkande. Jag mailade ett antal förskolor som använde sig utav TAKK i verksamheten. 

Valet av förskolor slumpades fram genom att de tre förskolor som kunde ställa upp först blev 

utvalda till att få delta i intervjuerna. Jag valde att intervjua tre olika förskolor i tre olika 

kommuner och det var fyra pedagoger och en resurs som deltog i undersökningen. Jag 

intervjuade personer som hade erfarenhet av att använda sig utav tecken som stöd. Innan jag 

skulle genomföra intervjuerna tog jag kontakt med förskolecheferna. De rekommenderade i 
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sin tur pedagoger som arbetade i verksamheterna som jag kunde kontakta. Jag kontaktade de 

pedagogerna och de gav mig tips och kontaktade andra personer på andra avdelningarna som 

kunde ställa upp och delta i intervjuerna. Snöbollsurval är relevant då denna urvalsmetod 

handlar om att forskaren kontaktar några få personer som är intresseväckande för 

undersökningen och utifrån dessa valda personer tipsar om andra personer som har 

erfarenheter inom de området som forskaren forskar om (Bryman, 2011). Hur detta urval 

påverkade mina resultat, kommer jag att diskutera nedan.  

 
Alla namn är fingerade både förskolorna, avdelningarna, respondenterna och kommunerna, 

jag har valt att benämna de tre olika kommunerna som kommun 1, kommun 2 och kommun 3.  

De som medverkade i intervjuerna i min undersökning var Solgårdens förskola i kommun 1, 

Änggårdens förskola i kommun 2 och förskola Blomster i kommun 3. På Solgårdens förskola 

arbetar pedagogen Annica och hon jobbar på småbarnsavdelningen 1–3. På förskola Blomster 

arbetar pedagogerna Therese och Anna och förskolan är uppdelad i tre avdelningar. Therese 

arbetar på avdelning Violen där barn har behov av tecken som stöd. På avdelning Blåklockan 

arbetar Anna och hon arbetar på storbarnsavdelningen 3–5. På Änggårdens förskola arbetar 

Elin och Sofia och förskolan är uppdelad i tre avdelningar. Elin arbetar på 

storbarnsavdelningen Smultron där barn mellan 3–5 år går och de barnen har ett större behov 

av tecken som stöd för att de har talsvårigheter eller har döva föräldrar. På 

storbarnsavdelningen Blåbär arbetar resursen Sofia och hon har ansvar för ett barn som har 

behov av tecken som stöd.  

 
6.3 Genomförande av intervjuer 
Jag har valt att genomföra min studie genom att använda intervjuer som metod. Enligt Alan 

Bryman (2011) är intervjuer vanligt förekommande att använda sig av som metod. För att 

kunna genomföra en intervju är det bra att ha en klar bild över vilka frågor som ska ställas till 

respondenterna.  Det är också centralt att intervjuaren tydligt informerar om studiens syfte 

samt skapa en bra och fungerande relation till respondenterna. Orsaken är för att 

respondenterna ska vara villiga att delta i intervjuerna. Alltså fungerar inte relationen kan 

respondenterna avbryta eller att de inte är villiga att svara på frågorna. Det är viktigt att tänka 

på att intervjua i lugn miljö för att respondenterna inte ska bli avbrutna (Bryman, 2011).  

Detta hade jag i åtanken till när jag skulle genomföra mina intervjuer. 
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Det första steget som gjordes innan jag intervjuade var att formulera intervjufrågorna utifrån 

studiens syfte och frågeställningarna. Därefter tog jag kontakt med förskolechefer via mail 

som tidigare nämnts. Jag valde att maila till förskolor som låg i närheten av mig för att kunna 

träffa och genomföra intervjuerna fysiskt. Bryman (2011) poängterade att det är en fördel att 

träffa respondenterna fysisk på grund av att kunna reagera på respondenternas ansiktsuttryck 

som rör en undran eller en osäkerhet.  

 

Jag stötte på en problematik och det var att jag inte fick svar från förskolorna som jag 

kontaktade. Därav fick jag börja söka förskolor i andra kommuner som använde sig utav 

TAKK för att kunna genomföra min undersökning. När jag fick svar från förskolechefer, gav 

de mig samtycke till att få intervjua på deras förskola. Som tidigare nämnts rekommenderades 

pedagoger som jag kunde kontakta för att kunna bestämma vilken dag som skulle passa att 

genomföra intervjuerna. Pedagogerna tipsade och kontaktade andra personer på en annan 

avdelning som också kunde ställa upp på intervjuerna. Pedagogerna som skulle delta fick ett 

informationsbrev (bilaga 1) där de fick ta del av undersökningens syfte, de etiska aspekterna 

samt intervjufrågorna. De fick intervjufrågorna (bilaga 2) för att kunna förbereda sig samt 

tänka igenom sina svar. Intervjuernas spelades in för att underlätta samt komma ihåg vad de 

svarade och de spelades in via mobiltelefonen. Innan jag intervjuade frågade jag deltagarna 

om deras godkännande till att få spela in. Jag intervjuade dem enskilt för att kunna få deras 

egna tankar kring användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

Intervjuerna var halvstrukturerade där frågorna var förbestämda utifrån undersökningens syfte 

och jag kunde ställa följdfrågor utifrån vad jag fick för svar. Intervjun blev mer som en 

diskussion där vi småpratade om bland annat mina erfarenheter av teckenspråk. Tack vare det 

kändes intervjuerna mer avslappnade och det gjorde att jag fick mer information och material 

till undersökningen. Varje intervju tog ungefär tjugo minuter vilket jag anser var lagom lång 

tid. Jag avslutade intervjuerna genom att fråga om de ville tillägga något mer och därefter 

tackade jag för mig. Den insamlade empirin lyssnades igenom flera gånger och det insamlade 

materialet transkriberades. Jag valde sedan att lägga upp empirin i olika kategorier och utifrån 

resultatet har jag kunnat analyserat kring empirin. 
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6.4 Fenomenografisk analysmodell  
Historiskt har många områden inom den akademiska forskningen utnyttjat kvantitativa eller 

empiriska metoder. När dessa metoder används fokuserar forskningen på vad som är 

tillgängligt och observerbart. Den kvalitativa forskningsmetoden började öka allt mer när 

forskare använder den empiriska eller den kvantitativa metoden. Eftersom den kvalitativa 

forskningsmetoden ökar blir den fenomenologiska teorin mer användbar och populär 

(Laverty, 2003). Denna undersökning är inspirerad av Fenomenografin och det är en 

vetenskapligteori som har en startpunkt i hur människan upplever fenomen (Brinkkjaer & 

Høyen, 2013). Fenomenografin en metodansats som är utvecklad för att analysera data från 

individuella personer. Denna metodansats är mest avsedd för att analysera och förstå 

människors tankar om olika fenomen i omgivningen. Den vetenskapliga teorin betonar att 

människor uppfattar och ser saker på olika sätt (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Fenomenografin handlar om att hitta och systematisera tankesätt där individer tolkar aspekter 

av verkligheten (Polat, 2012).  

 

För att underlätta metodanalysen kommer jag att använda mig utav en fenomenografisk 

analysmodell som Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015) ger exempel på. Denna 

analysmodell är indelad i sju olika steg för att förenkla analysen. Det är en metod som oftast 

används för att analysera material som har gjorts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer.  

Denna metodanalys passar bra eftersom jag ska undersöka pedagogers syn på TAKK:s och 

dess betydelse för barns språkutveckling.  

 

Det första steget är att bekanta sig med materialet som har samlats in. Det handlar om att jag 

har läst igenom det transkriberade materialet flera gånger för att bekanta mig med och förstå 

materialet. Steg två är kondensation och det innebär att jag har kategoriserat det insamlade 

materialet alltså tagit ut de viktigaste och relevanta delarna. Sedan delat upp det utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Steg tre är jämförelse mellan olika passager, där jämförde 

jag det insamlade materialet med varandra för att kunna få fram skillnader och likheter som är 

relevant för undersökningen. Det fjärde steget är gruppering och det handlar om att dela in 

materialet noggrannare i grupper för att kunna redogöra och jämföra grupperna med varandra. 

Genom att ha läst materialet ytterligare fler gånger kan jag få en djupare syn på materialet. 

Steg fem är artikulera kategorierna och här står likheterna i fokus. Det är här jag kan 

bestämma och dra en gräns mellan uppfattningarna. Det är också viktigt att skilja mellan de 



 19 

olika uppfattningarna för att kunna komma fram till hur stora förändringar som ryms i de 

olika kategorierna som valts. Steg sex är att namnge kategorierna, det handlar om att 

kategorierna får en rubrik som kort beskriver vad det handlar om. Jag valde att namnge tre 

kategorier utifrån undersökningens syfte samt sätta underrubriker. Det sjunde steget är 

kontrastiv fas och det handlar om att jag kan granska de olika kategorierna för att se om jag 

kan koppla samman kategorierna för att få en bredare och djupare syn på materialet (Dahlgren 

& Johansson, 2015).   

 

6.5 Etiska aspekter 
De etiska aspekterna är viktiga att tänka på när en kvalitativ forskningsmetod används 

eftersom respondenterna ger ut mycket information. Det är centralt att känna till de olika 

etiska principerna som är grundläggande för att utföra undersökningen. De forskningsetiska 

principerna som är bra att känna till är frivillighet, informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet tog jag 

hänsyn till genom att skicka ut ett informationsbrev till alla deltagare där undersökningens 

syfte, intervjufrågor samt de etiska principerna ingick. Jag var tydlig med att deltagandet i 

intervjuerna var frivilligt samt att den kunde avbrytas när som helst. Innan jag skulle 

genomföra intervjuerna tog jag kontakt med förskolecheferna på respektive förskola för att få 

deras samtycke till att få genomföra undersökningen på deras förskola. Intervjuerna skulle 

ljudinspelas och då behövde jag deltagarnas godkännande och detta gjorde jag muntligt samt 

nämnde det i informationsbrevet. Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet var jag tydlig 

med genom att jag informerade om att det var anonymt, alltså att jag har anonymiserat 

förskolor och pedagoger och gett dem fingerade namn. Jag informerade också om att ingen 

annan än jag skulle ha tillgång till materialet samt att det raderas efter transkriberingen. 

 

6.6 Reliabilitet och validitet  
Eftersom jag har valt att genomföra min undersökning genom intervjuer är det viktigt att 

tänka på hur mina egna tolkningar samt tankesätt kan påverka resultatet. Reliabilitet och 

validitet är två datainsamlingstekniker som beskriver hur bra datainsamlingen har fungerat.  

 

Reliabilitet handlar om frågor som rör mätningarnas överensstämmelse och pålitlighet. 

Forskare kan fråga sig om undersökningen skulle kunna upprepas vid flera tillfällen och få 

samma resultat oberoende på vem som utför den. Reliabilitet används oftast i kvantitativa 
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studier (Bryman, 2011).  Validitet däremot är ett sätt att se om en undersökning är giltighet 

eller relevant. Det handlar om frågan eller instrumentet mäter det den är ämnad till att mäta. 

Det är lättare att försäkra sig om en hög validitet i en kvalitativ studie jämfört med en 

kvantitativ studie. Anledningen till detta är att en kvalitativ metod kan forskaren vara flexibel 

och byta och ändra frågeställningar (Bryman, 2011).  

 

Eftersom min studie är en kvalitativ undersökning är validitet relevant. Då jag har använt mig 

utav halvstrukturerade intervjuer har jag haft möjlighet till att ställa följdfrågor. Genom att 

ställa följdfrågor kan jag som undersökare komma åt undersökningens syfte samt 

frågeställningar. Utefter frågeställningarna har jag kunnat välja ut material som var relevant 

för min studie. Undersökningen skulle inte kunna göras om med andra personer för att den 

sannolikt skulle ha blivit annorlunda. Om samma intervjupersoner hade gjort undersökningen 

igen hade svaren förmodligen blivit annorlunda därför att pedagogernas åsikter och tankar kan 

förändras. Detta kan exempelvis bero på pedagogernas arbetslivserfarenheter förändras eller 

att barngruppen ser annorlunda ut.  

 

6.7 Metoddiskussion   
I min undersökning valdes en kvalitativ forskningsansats som hade fokus på att få en djupare 

förståelse för studiens syfte. Genom att ställa öppna frågor får jag som undersökare en djupare 

uppfattning om deltagarnas tankar samt upplevelser. Hade jag inte använt mig utav en 

kvalitativ forskningsmetod utan en kvantitativ forskningsmetod hade jag inte fått en lika djup 

datainsamling. Det beror på att en kvantitativ forskningsmetod fokuserar på mätbara resultat. I 

mitt undersökningssyfte var kvalitativ forskningsmetod mer relevant och jag valde intervjuer 

som metod. Pedagogerna som intervjuades valdes utifrån deras erfarenhet om TAKK. Det var 

relevant för att kunna komma åt hur de arbetar med TAKK i verksamheten. Hade jag inte 

intervjuat pedagoger med dess erfarenheter hade jag inte fått tillräckligt med material för att 

kunna utföra studien. Jag valde att intervjua pedagogerna i ett rum som de hade fått valt ut 

själva. Precis som Bryman (2011) belyser ska intervjuerna genomföras i en miljö där det är 

lugnt. Det är ett skäl till att jag lät pedagogerna välja rummet själva och att de skulle känna 

sig trygga. Däremot när jag intervjuade resursen satt vi ute på gården för att det var brist på 

personal. Jag upplevde att intervjupersonen tappade fokusen då det fanns barn runt omkring. 

Trots detta hade det ingen negativ påverkan på undersökningen.  
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Vid intervjuerna frågade jag om deras samtycke till att få ljudinspela och det hade många 

fördelar då jag fick ner allt ordagrant som jag inte hade fått om jag hade valt att bara 

anteckna. En annan fördel är att jag som intervjuare kan lyssna på intervjuerna flera gånger 

om, och kan lättare analysera samt fokusera på respondenternas svar. Nackdelen med att spela 

in är att respondenterna kan bli mer nervösa då det spelas in och det kan påverka 

undersökningen. De jag intervjuade var positiva till att jag fick spela in intervjuerna.  

 

När jag intervjuade upptäckte jag att frågorna gick in i varandra och jag fick hoppa över några 

då jag fick det besvarat utifrån en annan fråga. Jag upptäckte också att någon fråga var svår att 

besvara för deltagarna. Jag fick ge ett konkret exempel om jag upplevde att deltagarna inte 

förstod frågan. Jag upplevde inte att det påverkade min undersökning när jag gav konkreta 

exempel utan det gav mer material och information då de förstod och kunde komma med egna 

exempel. Jag vale att intervjua deltagarna enskilt för att få deras egna reflektioner och 

erfarenheter samt att det är lättare att få till tider då gruppintervjuer kan vara svårt då det är 

flera som deltar samtidigt. En problematik med att intervjua flera pedagoger på samma 

förskola är att de har liknande arbetssätt och samarbete mellan avdelningarna och det kan göra 

att svaren blir lika. När jag har intervjuat på olika avdelningar på samma förskola har jag fått 

liknande svar men jag har också fått en del skillnader i hur de arbetar och använder sig utav 

tecken som stöd.  

 

En reflektion som jag gjorde var att observationer hade också varit relevant då hade jag fått 

syn på hur de arbetar med TAKK i verksamheten samt hur barnen använder TAKK. Jag får 

också syn på det respondenterna berättar om det stämmer eller inte som Bryman (2011) 

betonar. Det problematiska är att jag gör undersökningen ensam det vara svårt att genomföra 

observationer. Eftersom det kan vara svårt att hinna med att anteckna samt vara uppmärksam 

på vad som händer runt omkring. De gör att jag kan missa situationer som kan påverka 

undersökningen negativt. En annan problematik är tidsbristen, det kan ta tid att få samtycke 

av vårdnadshavare samt att undersökningen inte är tillräcklig lång. Hade jag haft flera veckor 

att få genomföra undersökningen hade kanske en annan metod valts.  
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7. Resultat  
I detta avsnitt har jag valt att dela upp resultatdelen i tre kategorier utifrån studiens syfte. Jag 

kommer också att dela in resultatet i underrubriker för att underlätta läsningen. Det som 

kommer att tas upp är förskolans förutsättningar där pedagogernas och resursens tidigare 

erfarenheter av TAKK tas upp samt om de har fått utbildning inom TAKK. Jag kommer också 

att ta upp hur de arbetar med TAKK och om det finns för- och nackdelar med användningen 

av TAKK. Jag har också valt att använda mig utav blockcitat. Alla namn är fingerade. 

 

7.1 Förskolans förutsättningar  
För att få en översikt av arbetet på avdelningarna där jag gjorde mina intervjustudier, ställde 

jag frågor om intervjupersonernas tidigare erfarenheter och hur de arbetar med tecken som 

stöd som verktyg till barns språkutveckling. De skiljde sig mycket på hur respondenterna hade 

lärt sig tecken som stöd. Pedagogerna och resursen som deltog i intervjuerna berättade om 

deras tidigare erfarenheter av TAKK.  

 

7.1.1 Tidigare erfarenheter av TAKK 

Annica på Solgårdens förskola i kommun 1 har kunnat tecken som stöd innan hon började 

arbeta på förskolan. Hon berättade att hon gick på teckenspråkskurser för ett par år sen och 

fick lära sig de grundläggande tecknen. Annica inspirerades och tog med sig teckenspråket in 

i verksamheten när hon började arbeta på Solgårdens förskola för att hon upptäckte att det 

hade en positiv effekt på barns språkutveckling.  
Jag är teckenspråkig och därför använder jag det i verksamheten. Alla i arbetslaget försöker 
använda tecken och de har gått på teckenspråkskurser. Vi använder det för att vi upptäckte att 
det har en positiv påverkan på barns språkutveckling (Annica).  

 

Elin som arbetar på Änggårdens förskola på avdelning Smultron i kommun 2 har liknande 

erfarenheter. Hon kunde tecken innan hon började arbeta på förskolan, precis som Annica. 

Det som skiljer sig här är att Elin fick teckenkurser som förälder då hon har ett barn som har 

behov av teckenspråk som stöd. Smultron använder tecken på avdelningen för att det finns 

barn som har döva föräldrar och det underlättar också för barnen att använda sig utav tecken 

när det verbala inte räcker till.  
Jag har inte fått teckenspråk kurser inom jobbet utan som förälder då jag har ett barn som har 
behov av det. Vi använder tecken som stöd jättemycket då vi har föräldrar som är döva. Vi 
försöker att använda och lära ut teckenspråk i alla avdelningarna då det kan komma barn som 
behöver tecken som stöd. Då är det viktigt att kunna det för att kunna hjälpa barns 
språkutveckling (Elin). 
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7.1.2 Kompetensutbildning 

Annica berättade att hon blev motiverad och började lära ut teckenspråk till sina kollegor för 

att de fick syn på att barnen hade en stor nytta av teckenspråket och det förstärkte deras 

språkutveckling. Hon lärde ut teckenspråk när hon började arbeta på förskolan för att det 

skulle vara en naturlig del av vardagen.  
Jag hade teckenspråkskurser för något år sedan och då lärde jag ut tecken som stöd för hela 
förskolan och även flera hus i kommun 1 för att teckenspråket gynnar barns språkutveckling. 
Men nu har jag backat undan lite från den biten och kollegorna här får teckenspråkskurser på 
habiliteringen (Annica). 

 

På förskola Blomster i kommun 3 berättade pedagogerna Anna och Therese att de fick 

teckenspråkskurser via kommunen som förskolan hade anordnat. Enligt Anna innehöll 

kurserna grundläggande tecken som är vanligt förekommande i förskolan som exempelvis 

färger, djur, mat etc. Dessa kurser varar ett par dagar där de får lära sig att använda tecken i 

olika situationer. Förskolan Blomster har också en logoped som jobbar där några timmar i 

förskolan. Det gör att personalen bland annat kan få del av logopedens erfarenheter samt fråga 

om råd om hur saker och ting tecknas. 
 
Jag har gått via kommunen och lärt mig tecken, via en utbildning vid några tillfällen. Det är 
något som förskolan fixar. Alla här på avdelningen använder TAKK och vi försöker ha det som 
en rödtråd under hela dagen. Sen har vi en logoped som jobbar här några timmar (Therese). 

 

Vid sidan av kompetensutbildning förkom det att pedagogerna stöttade varandra. Ett exempel 

på det är arbetet som Elin gjorde i Änggårdens förskola. Elin lär ut tecken som stöd till sina 

kollegor på avdelningen som Annica. Skillnaden är att Elin lär ut det genom en hemmagjord 

bingo där kollegor får lära sig tecken genom att spela på ett lustfyllt sätt. Det går ut på att 

varje kollega får en bricka med rutor på exempelvis olika djur eller färger. Elin tecknar utan 

att använda sig utav rösten och kollegorna får lägga en bricka i den rutan som tecknet 

avbildar. Elin försöker också att lära ut tecken som stöd till de andra avdelningarna för att det 

kan komma barn som är i behov av tecken som stöd eller döva föräldrar. Det är då viktigt att 

lägga en bra grund sen långt innan.  

 

Resursen Sofia som arbetar på avdelning Blåbär på Änggårdens förskola hade också fått 

kurser inom teckenspråk, hon hade dock fått det från gymnasiet då hon valde det som 

individuellt val. Sofia valde tecken som stöd för att hon var intresserad av att lära sig samt att 

hon skulle få nytta av det senare i arbetslivet. Sofia förklarade att det bara är hon som tecknar 
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för att hon har ett barn som är i behov av tecken. Hon förklarar att hon lär sig tecken på 

Änggårdens förskola genom att spela bingo som Elin hade gjort. Sofia förklarar också att det 

är lätt att glömma tecken om det inte används dagligen i verksamheten. Hon anser också att 

det är viktigt med att utbilda personalen om tecken som stöd för att få in det naturligt i 

verksamheten. 
Jag har lärt mig teckenspråk på gymnasiet och jag valde det som individuellt val. För att tecken 
kan jag komma vidare med. Alla i arbetslaget använder inte tecken som stöd utan det är mer vid 
matsamlingen då barnen presenterar maten. Det ska finnas möjligheter till att alla i arbetslaget 
ska använda tecken, att de kan få information och kurs om tecken, också att det inte blir ett 
främmande språk och att det blir mer naturligt (Sofia). 

 

Utöver de kunskaper som pedagogerna har med sig samt andra former av stöd ställde jag en 

fråga om vikarier. Vissa vikarier får stöd, exempelvis genom att lära sig på avdelningarna 

genom bilder som är uppsatta på väggarna samt teckenböcker. Däremot får inte alla vikarier 

kurser i tecken som stöd, Annica förklarade att de fasta vikarierna erbjuds teckenkurser som 

hon anhåller på Solgårdens förskola. De andra deltagarna var eniga om att vikarier inte får 

utbildning utan de får lära sig på avdelningarna. Enligt pedagogerna behöver vikarierna visa 

ett intresse och engagemang till att vilja lära sig tecken som stöd och inte vara rädda för att 

göra fel. Både Annica och Elin berättar att de har bilder på olika tecken som sitter uppsatta i 

avdelningarna som både barnen och personalen kan använda sig utav. Pedagogerna är överens 

över att arbetslagen måste också ha en vilja att lära sig tecken samt lära ut för att kunna 

underlätta för barnen.  
 

7.2 Pedagogers arbete med TAKK  
I studiens syfte är jag intresserad av hur pedagogerna arbetar med TAKK i förskolans 

verksamhet. I undersökningen framgår det att varje avdelning arbetar med tecken som stöd på 

olika sätt. På Solgårdens förskola arbetar Annica med tecken som stöd under hela dagen och 

försöker få in det naturligt i verksamheten. Exempelvis använder de tecken i sånger och 

ramsor samt matsituationer. De använder också tecken om förskolan har brandövning, det är 

viktigt att alla hänger med och när de tecknar med barnen har de en chans att förstå och vara 

delaktiga. Annica förklarar att alla barn behöver tecken som stöd och hon anser att de som 

utbildar sig eller jobbar med barn börjar inse att tecken som stöd är en viktig del och att det 

blir mer vanligt att använda tecken. Hon förklarar också att tecken som stöd gynnar alla barn. 

Anledningen på Solgårdens förskola använder tecken, dels för att Annica kunde tecken sedan 

innan och förde över det till verksamheten samt att det har skapat en nyfikenhet hos barnen.  
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7.2.1 När används TAKK 

På förskolan Blomster använder avdelningarna tecken på olika sätt. På avdelningen Violen 

använder de tecken under hela dagen och har det naturligt i verksamheten. Här skiljer det sig 

från hur avdelning Blåklockan arbetar med tecken som stöd. De använder tecken i vissa 

situationer som sångsamlingar och matsituationer. De använder också tecken i övergångar 

som exempelvis när barnen ska gå ut eller om det är mat.  
Vi använder tecken i olika situationer och det beror lite granna på. Jag tror det är mer i 
övergångarna som nu ska vi gå in eller nu ska vi äta mellanmål eller nu ska vi gå ut. Det blir 
mycket tecken i samlingarna (Anna). 

 

På avdelningen Violen förklarar Therese att de också använder tecken i matsituationer precis 

som Solgårdens förskola. Det som skiljer sig här är att avdelning Violen använder bilder på 

mat. Alltså bilder på den maten som ska serveras på förskolan. Bilderna föreställer både mat 

och tecken, exempelvis kan en bild vara på en potatis och bredvid bilden visas det hur potatis 

tecknas. På avdelning Blåklockan använder de tecken som stöd för att underlätta för barnen 

och barnen och personal kan kommunicera med varandra för att förstärka samt förtydliga 

språket.  

 

På Änggårdens förskola använder Elin tecken under hela dagen precis som Solgårdens 

förskola och avdelning Violen. Elin förklarar att de också använder tecken i matsituationerna 

där exempelvis ett barn får duka och sedan får barnet presentera maten för resten av 

barngruppen. Elin berättar att de använder tecken som stöd för att barnen ska komma igång 

med språket och kunna kommunicera med andra.  
Vi använder mycket tecken och vi presenterar alltid maten med tecken och ett barn brukar duka 
och sedan kommer de in till de andra barnen och presenterar på teckenspråk vad det blir för mat 
sedan får de andra barnen säga vad de barnet teckna (Elin). 
 

Sofia som arbetar på avdelning Blåbär på Änggårdens förskola ser arbetet med tecken som 

stöd annorlunda jämfört med avdelning Smultron. På Blåbär använder inte alla i arbetslaget 

tecken som stöd, däremot presenterar de maten på samma sätt som på avdelning Smultron 

som Elin arbetar på. Anledningen till att arbetslaget på Blåbär inte använder TAKK är för att 

Sofia har ansvar för ett barn som har en funktionsnedsättning och barnet är mångspråkigt. 

 

7.2.2 Tecken i samlingar  

På Änggårdens förskola använder avdelning Smultron tecken under hela dagen precis som 

Solgårdens förskola gör. Däremot arbetar Elin med TAKK genom att ha samling med 

barngruppen där de får berätta vilka tecken de vill lära sig. De hade exempelvis diskuterat vad 
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tecknet paff betyder inom teckenspråket. Paff på teckenspråk betyder att man ska någonstans. 

Det kan vara att någon ska paffa till stan, alltså åka till stan.  
Vi använder tecken i sånger och vi har en form av samling där barnen får berätta vilka tecken de 
vill lära sig. Sist hade vi tecknet paff och det är ett tecken som betyder att man åker eller ska 
någonstans. vi berättar för barnen om varför man tecknar så och i vilka sammanhang (Elin). 

 

Anna på avdelningen Blåklockan använder också tecken under samlingen. Hon berättar att 

barnen tycker att det är roligt att använda hela kroppen och göra rörelser eller dramatisera 

med hjälp av tecken i exempelvis sångsamlingarna. Anna beskriver också att det är viktigt att 

barnen kan kommunicera med varandra och andra i sin omgivning samt att tecken är bra och 

en fördel för de barn som kanske inte har ett språk.  
Det är lustfullt att använda sig utav tecken och ganska roligt att använda då man använder hela 
kroppen och det ser man när man gör rörelsesångerna eller dramatiserar som Imse vimse spindel 
om man gör lilla eller stora spindeln och det blir ytterligare ett tillägg att förstärka det man gör 
och just också till de som faktiskt inte har ett språk att de kan kommunicera och det är det 
viktigaste (Anna).  

 

7.2.3 Barns intresse av tecken som stöd 

På Solgårdens förskola arbetar de med olika tema där de arbetar flitigt med tecken. De arbetar 

med teman utifrån barnens intresse och när jag var där och intervjuade höll Annicas avdelning 

på att arbeta med babblarna. Det har skapat ett intresse hos barnen för att babblarna är ett 

ämne som många barn vet om och har sett. Utifrån temaarbetet har barnen fått möjlighet till 

att lära sig nya tecken som har ökat barnens ordförråd samt att Annica har märkt att det är ett 

roligt sätt att arbeta på.  
Vi har fört in babblarna och för att få in tecken där för att det ska vara roligt med tecken. Barnen 
tycker det är jätteroligt och babblarna kommer att komma hit till förskolan längre fram (Annica).  

 

Elin berättar att hon har upptäckt att det finns ett stort intresse hos barnen att vilja teckna. 

Dels har hon upptäckt att barnen kan hitta på egna tecken för att de har ett stort intresse av att 

lära sig. Hon har också upptäckt att barnen tycker det är roligt att visa upp vilka tecken de har 

lärt sig. Elin beskriver ett exempel på det och berättar att barnen gärna visar upp vilka tecken 

de kan och har lärt sig för föräldrarna.   
Vi använder tecken i sånger och vi har en form av samling där barnen får berätta vilka tecken de 
vill lära sig. Exempelvis paff och det är ett tecken som betyder att man åker eller ska någonstans 
(Elin). 

 

7.2.4 Teckenspråk och bilder som komplement 

En del barn känner sig trygga med att använda tecken på grund av att vissa barn har 

problematik med att ljuda och det kan vara både jobbigt samt att de inte kan göra bort sig på 

samma sätt. Därför är teckenspråket ett bra komplement eftersom de inte behöver använda 
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rösten utan bara kroppsspråket och händerna och det behöver dessutom inte använda rösten 

om de är osäkra.  
Varför vi använder tecken är för att barnen utvecklas bättre med tecken och en del har ett behov 
för att kunna komma igång med språket och kunna prata med andra för det kan vara så att alla 
barn inte har alla ljud och känner sig trygg och att det är lättare att använda tecken för att du inte 
kan göra bort dig på samma sätt. En del barn känner sig trygg med tecken då det är ett 
kroppsspråk och alla klarar inte av alla ljud och det kan vara jobbigt och de skäms och tecken 
kan vara lättare att få till sig (Elin).  

 

Sofia på avdelning Blåbär använder tecken som ett komplement för det verbala språket. Hon 

använder det för att förtydliga vissa ord för att barnet ska få en förståelse för vad hon menar. 

Eftersom hennes resursbarn har en funktionsnedsättning och är flerspråkig är det extra viktigt 

att använda kroppsspråket. Sofia nämner att det underlättar för hennes resursbarn att kunna 

kommunicera med andra barn och att de kan förstå varandra. På så sätt skapas det en 

gemenskap och det gör att missförstånden minskar. 
Tecken som stöd fungerar bra för mitt resursbarn och det gör att hen kan förstå och det 
förstärker det verbala språket. Om det verbala språket inte kommer fram som jag vill så kan 
barnet använda sig utav tecken för att kunna säga vad de vill och uttrycka sina känslor. Det 
behöver inte bara vara verbalt eller skrift för att de ska kunna göra sig förstådda. Jag har sett att 
de andra barnen är intresserade av att lära sig tecken och frågar hur man tecknar (Sofia).  

 

På förskolan Blomster använder båda avdelningarna tecken för att förtydliga orden lite extra 

och det som skiljer sig är att både Anna och Therese använder bilder som ett komplement och 

det förtydligar det verbala språket ytterligare. De använder bilder för att barnen ska få 

använda flera sinnen. Anna förklarar att barnen använder både synen genom att se tecken och 

hörseln då de använder rösten samtidigt som de gör tecknet och då får barnen forma tecken. 

Therese belyser också det och menar på att vissa barn kan ha svårt att forma vissa tecken och 

det är viktigt att hjälpa barnen med att teckna från grunden. 
Vissa barn måste man hjälpa för att det kan vara svårt för vissa barn att göra tecken och det är 
viktigt att man som pedagog kan visa och hjälpa barnen med att teckna. Att man gör det många 
gånger. Vi måste vara där och visa från grunden hur man tecknar och det är ingen nackdel utan 
vara där och stödja och visa hur man tecknar och att det kan ta tid. När barn väl kan teckna så 
ger det så mycket fördelar (Therese).  

 
7.2.5 Samarbete med föräldrar 

Ett annat sätt på hur pedagoger arbetar med TAKK i förskolans verksamhet är att de försöker 

involvera barnens föräldrar. Skälet till att involvera föräldrarna är för att barnens självkänsla 

ökar när det finns en bra samverkan mellan föräldrarna och förskolan. Det gör att barnen kan 

känna sig trygga. Pedagogerna betonade vikten av att barnen kan göra sig förstådda hemma. 

Exempelvis genom att föräldrarna får lära sig grundläggande tecken som förskolorna kan 

hjälpa till med.  



 28 

 

Annica berättar att barns hemmamiljö kan vara jobbig för barnen därför att föräldrar inte kan 

teckenspråk och att de inte förstår, vilket leder till att det kan öka en frustation hos barnen om 

de inte kan göra sig förstådda hemma. För att minska på frustationer ger Solgårdens förskola 

papper med information om grundläggande tecken som exempelvis hur mjölk tecknas etc.  
Vi skickar med papper hem med information om teckenspråk. För att det kan vara jobbigt för 
barn hemma då föräldrarna inte förstår vad de vill ha. Det är lättare tecken som skickas med som 
exempelvis hur mjölk tecknas och så vidare. Det gör att föräldrarna kan hänga med och då 
minskar frustationen (Annica) 

 

Annica betonar också att det inte ska vara konstigt att använda sig utav tecken utan det ska 

vara en naturlig del i barns vardag och det är ett kommunikationsverktyg som kan 

kommuniceras i alla åldrar. Hon belyser att de yngre barnen kan kommunicera med de äldre 

barnen på förskolan genom tecken.  

 

Enligt Therese ser hon en oro hos föräldrar och en del pedagoger att de tror att teckenspråket 

kommer att ta över men att enligt tidigare forskning har det visat tvärtom att det gynnar 

barnen och ger barnen mer förutsättningar. Elin berättar också att hon har sett en viss oro hos 

föräldrarna och berättar om ett barn de hade för ett par år sen. Hon upplevde att barnet inte 

kunde uttrycka sig eller föra en kommunikation eller att barnet tyckte att det var jobbigt att 

tala. Eftersom Elin kunde tecken sedan innan började hon att teckna med barnet, vilket ledde 

till att barnet började teckna och kunde börja uttrycka sig för att barnet kände sig trygg med 

användandet av tecken och kroppsspråket. Elin upptäckte att barnets föräldrar var negativa 

mot att deras barn använde teckenspråk och de ville inte att pedagogerna skulle teckna. Det 

berodde på att föräldrarna både var oroliga samt att de inte förstod vad deras barn tecknade till 

dem. Elin förklarade att de fick informera föräldrarna om att de inte tar bort talet utan att det 

är ett komplement till det verbala språket. Hon fick också förklara för föräldrarna att de 

upplevde att barnet kände sig tryggare med att använda tecken som stöd och kroppsspråket. 

Så småningom tog det inte lång stund tills barnet började tala och dessutom kunde uttrycka 

sig med ord.   

 

7.2.6 Information om TAKK 

Alla pedagogerna var eniga och anser att det är viktigt att informera och dela med sig utav 

kunskap om användningen av TAKK. För det första menade de att det är viktigt att vara 

tydlig med att talet inte tas bort utan att det är ett komplement för det verbala språket. För det 

andra har de upptäckt att tecken som stöd ger mer möjligheter än hinder samt att ordförrådet 
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har ökat. Enligt Therese börjar det redan att samtalas om tecken som stöd på 

Barnavårdscentralen. Där samtalas det om bland annat råd och stöd som exempelvis barns 

utveckling. På senare tid har det också börjat samtalas om TAKK, eftersom de har upptäckt 

att tecken som stöd både berikar barns språk samt att det är ett komplement som förtydligar 

det svenska språket.  
Tecken är bra för alla barnen och det är viktigt att börja tidigt som möjligt för att lägga en bra 
grund. Jag tror att det behöver komma ut mer kunskap, jag tror kanske att föräldrar och en del 
pedagoger, som tror att om man börjar teckna så tar det över men att man har sett forskning som 
säger tvärtom att det berikar barns språk och ger barnen ännu mer förutsättningarna. Jag tror att 
man redan å BVC börjar prata om att tecken är bra för barnen och kan göra sig förstådda tidigt 
och att det berikar och det är ett tillägg med språket (Therese).  

 

Annica poängterar att det är viktigt att utbilda personer så tidigt som möjligt. Eftersom tecken 

har en positiv inverkan på barns språkande samt självkänsla för att de kan känna sig trygga 

med TAKK, och det gör att barn vågar uttrycka sig. Det är viktigt att inte bara utbilda och lära 

ut tecken utan också informera om varför tecken som stöd är bra och vilken inverkan det har 

på språkutveckling. Hon menar att omgivningen har en stor påverkan på barn, bland annat 

hemmiljön och det är viktigt att samarbeta med barnens föräldrar som tidigare nämnts. 
Mera tecken till folket. Det är viktigt att få in tecken i utbildningarna och lära sig varför det ska 
användas och lär man sig det från början så får man in det i kroppen och lär sig använda kroppen 
på ett helt annat sätt, då blir det mer intressant för barnen (Annica).  

 

7.3 För- och nackdelar med TAKK  
I min undersökning ställer jag en fråga om vilka för- och nackdelar som finns med TAKK 

som kommunikationsverktyg. Utifrån intervjusvaren har det funnits många fördelar med 

användningen av tecken som stöd. Alla deltagare var överens om att den största fördelen med 

tecken som stöd är att barn kan uttrycka sig och göra sig förstådda.  
 

7.3.1 Fördelar 

På Solgårdens förskola använder de tecken som stöd för att alla barn behöver det, därför att 

det är ett stöd och stimulerar barnens språkutveckling. Genom att använda tecken som stöd 

minskar det bland annat frustationen och som nämns tidigare kan barnen uttrycka sig det dem 

vill samt göra sig förstådda även om det verbala inte finns där. Pedagogerna har sett att 

barnen är intresserade och nyfikna på att lära- och använda sig utav tecken och att det är 

lustfyllt sätt att använda språket på. Annica anser att tecken som stöd gynnar alla barnen och 

inte bara de barn som har en funktionsnedsättning. Hon belyser att det även är ett bra 

hjälpmedel för de barn som har en annan etnisk bakgrund. Eftersom det är lättare att använda 

tecken och kroppsspråket än att prata svenska. Annica belyser att det är en fördel med tecken 
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som stöd eftersom det kan vara till en hjälp när barnen kommer upp i skolåldern. Hon 

förklarar att det är bra att kunna handalfabetet samt siffror för att det kan underlätta för barnen 

i skolan. Det är för att barnen kan se exempelvis siffrorna visuellt och det underlättar när de 

ska räkna ut ett tal.  

 

Elin berättar att barnen får använda kroppen på ett helt annat sätt när de använder sig utav 

tecken och det är en fördel för att barnen kan läsa av kroppsspråket. 
Kroppen talar mycket och även om du pratar så här med en glad röst och säger att du är arg så 
ligger det mycket i kroppsspråket. För man pratar mycket med kroppsspråken och visar hur man 
känner om man är glad eller inte och barnen läser av kroppsspråket (Elin).  
 

På Änggårdens förskola berättar Elin också att tecken både minskar frustationen och 

minimerar konflikter som kan uppstå. Det är för att barnen kan kommunicera med hjälp av 

tecken och när det skapas en frustation hos barnen vet de inte vad de ska göra med 

frustationen, på sätt kan det skapas konflikter. Därför minimeras konflikterna mellan barnen 

eftersom de kan uttrycka och kommunicera med tecken.  

 

En annan fördel med teckenanvändandet är att alla barnen kan vara delaktiga och hänga med i 

samtalen. Elin berättar om en hallsituation där hon skulle hjälpa ett barn med påklädning. Hon 

tecknade exempelvis skor på teckenspråk och det gjorde att barnet hängde med på vad Elin 

vill att barnen skulle hämta och ta på sig. Eftersom fler barn visas i samma situation höjs 

ljudnivån och istället för att höja rösten används tecken och barnen kan hänga med även fast 

det kan vara en hög ljudnivå. Hon berättar också att tecken underlättar för att de kan samtala 

på långa avstånd, att de kan stå på varsin sida av gården eller korridoren utan att störa samt att 

de kan föra en konversation genom fönstren. Det är en fördel för att personalen inte behöver 

lämna exempelvis sin plats om den ena är ute med barnen och den andra är inne.  
Man kan kommunicera på långa avstånd eller när de är högljudnivå så kan man teckna och 
behöver inte höja rösten och när någon börjar teckna så sänks ljudnivån för att alla är nyfikna på 
vad som tecknas. Vi kan teckna genom fönstren och de tycker barnen är roligt (Elin). 

 

Enligt Therese är det viktigt att börja tidigt med att teckna för att lägga en bra grund som även 

Sofia belyser. På förskola Blomster har upptäckt att TAKK har stora fördelar med att barn kan 

göra sig förstådda och att barnen kan visa sina känslor genom tecken. Med hjälp av tecken 

kan barn uttrycka sig och Therese ser en glädje hos barnen därför att barnen blir sedda och det 

skapas en gemenskap. Anna håller med och förklarar att det är lustfyllt att använda sig utav 

tecken som stöd.  
Man kan se en glädje i barnen när de tecknar och i samlingen när vi har sångsamlingar och säger 
deras tecken så blir de sedda och jag tycker man ser barnen på ett fint sätt och man ser en 
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delaktighet. Man ser också ett engagemang från våran sina och alla är med och det blir 
inkluderat arbetssätt att arbeta med TAKK och inkludera alla barn (Therese).  
 

Både avdelningen Smultron och avdelningen Violen berättar att både arbetslaget och barnen 

har egna persontecken. Persontecken är tecken som används som ett namn som individen har 

valt själv eller en annan har tilldelat. Det är en fördel med att använda persontecken för att det 

underlättar och man slipper bokstavera hela namnet då det tar längre tid samt att persontecken 

refererar en individ. Anna förklarar att Violen använder persontecken vilket inte Blåklockan 

gör, däremot har Anna ett persontecken om hon är på Violen. Hennes persontecken är gitarr 

på teckenspråk och hon har fått det tecknet tilldelat av barnen för att hon spelar mycket gitarr 

och använder det i sångsamlingarna.  

 

Under intervjun ställde jag frågan om miljön i verksamheten har en betydande roll för barns 

användning av tecken som stöd. Alla respondenter var överens om att miljön i verksamheten 

har en mindre betydelse. Det visade sig att de ansåg att miljön skulle vara inspirerande och 

tillåtande. Med det menar att de är viktigt att personalen försöker använda tecken som stöd för 

att föra över det till barnen. Både Therese, Elin och Annica belyser att de har satt upp bilder i 

verksamheten på tecken. De har det för att det ska vara ett stöd för barnen när de samspelar 

med varandra. De menar att om barnet är osäker och inte kommer ihåg hur vissa saker tecknas 

kan de peka på bilderna för att göra sig förstådd på det sättet. Det är också en hjälp för 

personalen men också för vikarier som inte har någon utbildning inom TAKK. Avslutningsvis 

visar det sig att miljön har en positiv påverkan på barns teckenanvändande.  

 
7.3.2 Hinder 

När jag ställde frågan om det finns nackdelar med användningen av tecken som stöd. De 

intervjuade pedagogerna ansåg att det inte finns några nackdelar med tecken som stöd. 

Däremot fanns det en del hinder som hade en inverkan på barns teckenanvändandet. 

Intervjupersonerna var överens om att det största hindret var om inte alla i arbetslaget har en 

vilja att använda tecken som stöd i verksamheten. När personalen inte är villiga att teckna har 

det en negativ påverkan på barnen som exempelvis att barnen tecknar mindre för att de ser att 

personalen inte tecknar. Barn ser vuxna som förebilder och gör som de. En annan påverkan är 

att barn som är i behov av tecken som stöd inte hänger med i samtalen och det gör att de kan 

känna ett utanförskap. Anna på avdelning Blåklockan belyser en del hinder och hon förklarar 

att det är viktigt att arbetslaget arbeta åt samma håll för att få en fungerande verksamhet och 

att barns språkande utvecklas.  
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Anna belyser att ekonomin är ett hinder och det kan ha en påverkan. En förklaring till detta är 

att om inte förskolan har ekonomi kan de inte utbilda sina medarbetare och det gör att de inte 

kan använda tecken som ett komplement för svenskaspråket. På så sätt blir det en negativ 

effekt hos de barn som är i behov av tecken som stöd.  
Ekonomin kan vara ett hinder, att om förskolan inte har en god ekonomi så kanske man inte kan 
ha TAKK utbildningar (Anna).  

 

Ett ytterligare hinder enligt pedagogerna är att vissa tecken är lika och det kan vara svårt för 

barnen att veta vilket tecken de ska använda. Detta belyser Anna och menar på att exempelvis 

tecknas frukt och äpple likadant. Det tecknas genom att knyta ihop ena handen som en 

knytnäve och sedan förflytta knytnäven mot ena kinden och därefter göra cirkelrörelser. Det 

som skiljer tecknen åt är att de måste förtydligas genom läpprörelser. Det kan vara 

problematiskt för barn att kunna förtydliga det genom läpparna om de inte vet hur exempelvis 

äpple uttalas. Anna anser att det också är viktigt att alla tecknar lika och att det hålls igång för 

att det är lätt att glömma bort tecken. Anna har märkt att vissa pedagoger tecknar lite olika 

och att det kan bero på att det finns gamla och nya tecken. Exempelvis görs siffran tio på 

olika sätt, det gamla tecknet för tio tecknas genom att händerna slås ihop som en klapp. Det 

nya tecknet genomförs genom att ta ner pekfingret, långfingret och ringfingret som en 

knytnäve och låter tummen och lillfingret vara utsträckta. Därefter rör man handen fram och 

tillbaka med lätta rörelser åt sidan. Anna berättar att när de förekommer situationer där det 

finns två olika tecken som betyder samma sak väljer pedagogerna de lättaste tecknen. Det är 

för att en del barn inte har kontroll över sina fingrar och det kan vara svårt för barn att utföra 

exempelvis det nya tecknet för siffran tio.  
Jag tror inte att det finns några nackdelar. Det skulle vara att man tecknar på olika sätt att man 
gör samma tecken olika men det är ingen direkt nackdel utan barn är så vigda i sitt sätt att se. 
Det är jag som vuxen som kan reagera på det som, vad är det där? (Anna). 

 

Sofia berättar att ett hinder som hon har upplevt är om inte alla i arbetslaget är villiga att 

använda tecken som stöd och det kan påverka barns språkande. Hon förklarar att de andra 

kollegorna i arbetslaget måste börja vilja använda tecken som stöd och lägga det som grund i 

verksamheten. för att verksamheten ska fungera. Sofia anser också att tecken som stöd skulle 

gynna alla barnen precis som Annica nämnde.  
Ett hinder är att personalen inte använder sig utav tecken som stöd och att de inte använder det 
som de ska och då är det lätt att glömma bort hur man tecknar vissa saker. Ett annat hinder kan 
vara att barnen tappar sitt språk att personalen inte vill eller använder sig utav tecken som stöd 
och det kan påverka barnen. Det är viktigt att alla vill använda sig utav tecken för att kunna få en 
fungerande verksamhet och tecken gynnar alla barn (Sofia). 
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Ett annat hinder som kan uppkomma är när det uppstår en stressituation. Anna berättar att om 

det uppstår en stressituation där pedagogerna är stressade i olika sammanhang kan det 

påverka användandet av TAKK. Detta kan bero på att de kanske inte hinner teckna utan de 

vill att det ska gå snabbt. Anna berättar att blir det en stressituation och de behöver agera 

snabbt och måste göra någonting åt situationen. De behöver då påminna varandra för ju 

minder tecken som används i verksamheten ju längre ifrån kommer de ifrån det.  
Är man stressade i olika sammanhang kan det påverka användandet av TAKK. Då kanske man 
inte hinner teckna utan man vill att det ska gå fort. Blir det en stressituation och man måste agera 
snabbt och måste göra någonting så tappar man det. Man behöver påminna sig och varandra och 
ju mindre man använder sig utav tecken ju längre ifrån kommer man. Att låter man det gå några 
veckor så glömmer man hur man tecknar. Det är svårt att lära om sig om exempelvis logopeden 
använder sig utav ett annat tecken. Det är jättebra att ha logoped som kan hjälpa oss om vi 
glömmer tecken eller liknande (Anna). 

 

7.4 Sammanfattning av resultatet 
Syftet med undersökningen var att ta redan på pedagogernas erfarenheter samt hur de arbetar 

med TAKK i verksamheten och om det finns hinder eller möjligheter med användningen av 

tecken. Till uppsatsens viktigaste resultat hör pedagogernas olika arbetssätt. Pedagogerna och 

resursen använder och arbetar med TAKK på olika sätt. Detta beror på hur pedagogerna är 

villiga att använda tecken som stöd. Utifrån intervjuerna används TAKK i exempelvis 

samlingar och matsituationer. Det har också visats sig att pedagogerna använder sig utav 

bilder som ett ytterligare komplement till det verbala språket. Det gör att språket förtydligas 

och barnen kan lättare hänga med och det minskar konflikter och missförstånd. 

 

Jag vill också framhålla att förskolornas förutsättningar ser olika ut. Det skiljer sig åt hur 

pedagogerna har lärt sig TAKK. Det beror mycket på förskolans ekonomi om förskolan och 

kommunen har ekonomi för att kunna anordna teckenkurser till personalen eller inte. Utifrån 

resultatet använder pedagogerna och resursen sina kunskaper och kompetenser för att främja 

alla barns språkutveckling och inlärning. Ett dilemma som har en inverkan på barns 

språkutveckling är faktorer som exempelvis vilken miljö barnen är i och vilka erfarenheter de 

har. Genom studien visar det sig att hemmiljö har en påverkan och det är viktigt att pedagoger 

skapar en relation till föräldrarna och har ett gott samarbete. Det visar också att det är viktigt 

att utbilda och sprida kunskap till de närmsta som finns i barnens omgivning gällande tecken 

som stöd. Det räcker inte att förmedla om tecken som stöd utan också varför det användas.  
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I förskolans läroplan (2016) som nämns i inledningen uttrycks det att de är centralt att 

förskollärare lägger en stor vikt i barns språkande samt att pedagoger skapar andra 

uttrycksformer som barn kan använda sig utav. Eftersom TAKK är en annan form av 

kommunikationsverktyg, har barnen enligt pedagogerna en stor nytta av att använda och det 

ökar deras språkande. Alla intervjupersoner upplever att TAKK har många fördelar. Utifrån 

resultatet är fördelarna att barn som inte har ett språk får ett språk genom att använda tecken. 

Det visade sig också att barn får en större möjlighet till att kunna uttrycka sig och göra sig 

förstådda men också att det minskar frustationen och konflikter. Ett annat dilemma som har 

en påverkan på barns språkutveckling och inlärning är att pedagoger måste ha en vilja att 

använda sig utav tecken som stöd till barnen. Finns det ingen vilja lär sig inte barnen tecken 

och de får ingen tillgång till att använda sig utav tecken.  

 

Sammanfattningsvis är både pedagogerna och resursen eniga om att TAKK är en ständig 

utvecklande process och det är viktigt att hålla igång det för att inte tappa eller glömma bort 

tecken då de ser stora fördelar med användandet av tecken som stöd.  
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8. Diskussion 
I detta avsnitt drar jag slutsatser från resultatet och kopplar det till tidigare forskning och 

relevant litteratur. Jag kommer att dela upp diskussionsdelen i tre delar som behandlar 

studiens syfte. Jag kommer att avsluta detta avsnitt med avslutande reflektioner där jag 

resonerar om mina tankar kring en eventuellt fortsatt forskning inom området.  

 

8.1 Förskolans förutsättningar 
Utifrån undersökningen har jag kunnat se att det finns en vilja att arbeta med TAKK och att 

de som har deltagit i intervjuerna har någon form av utbildning inom tecken som stöd. Tisell 

(2009) förtydligar det genom att utbildning inom TAKK är nödvändigt för att kunna införa 

tecken som stöd i verksamheten. Jag tolkar att om pedagoger inte är utbildade inom TAKK 

blir det svårt att hålla igång det. En av pedagogerna poängterar detta och menar på att det är 

lätt att glömma bort tecken om det inte hålls igång under hela dagen i verksamheten. Enligt 

Heister Trygg (2010) behöver pedagoger kompetens inom TAKK för att kunna underlätta 

kommunikationen hos barn samt att förskolan ska få en fungerande kommunikativ miljö. 

Finns det ingen kompetens är det svårt att införa det i verksamheten till de barn som har 

behov utav det. Om vissa barn har stort behov utav tecken som stöd för att kunna 

kommunicera ska det givetvis användas. Annars tas barns kommunikationsverktyg bort för att 

de ska kunna kommunicera med omgivningen. Tas det bort ger det konsekvenser som 

exempelvis att barns språk bli otillräcklig och kortfattat (Heister Trygg, 2010). I sin tur leder 

det till att de barn som har talsvårigheter eller en funktionsnedsättning kan känna ett 

utanförskap och det blir då svårt för dem att hänga med i de sociala sammanhangen 

(Ahlström, 2000). Därför är det viktigt att pedagoger och personer som står barnen närmast 

får utbildning inom TAKK för att kunna underlätta för barnen.  

 

Enligt Heister Trygg (2010) är det bra att ha ett ordförråd på 300 tecken när det ska utövas i 

verksamheten. Det problematiska med detta är att veta vilka tecken som är bra att kunna? Det 

finns många tecken som är bra att lära sig. Jag uppfattar det som att det går att lära samt 

använda sig utav mer än 300 tecken. Jag tolkar det som att det är viktigt att utgå från barns 

perspektiv för att kunna synliggöra vilka tecken som är viktiga samt vilka tecken barnen är i 

behov av. Varje barn har behov av olika tecken beroende på vad de exempelvis är intresserad 

av. Utifrån resultatet kan jag se att intervjupersonerna använder olika mycket tecken till 
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barnen. Detta beror på att vissa barn är i mer behov av tecken som stöd än andra. Vilket 

Annica förklarar att tecken försvinner när munmotoriken kommer igång och barnet väljer den 

lättaste vägen till att kommunicera med.  

 

Ett problem jag ser i studien är att vikarier inte får någon utbildning inom tecken som stöd. 

Det visade sig att de inte får det utan vikarier behöver visa engagemang och vara villiga till att 

lära sig på avdelningarna. Detta kan leda till konsekvenser då vikarier kanske inte har en vilja 

att lära sig. Om vikarier inte är villiga att lära sig vad innebär det för barnen? Kommer deras 

språkutveckling att påverkas då de inte kan kommunicera med varandra? Utifrån intervjuerna 

har en del respondenter betonat att arbetslaget måste vilja teckna för att kunna arbeta åt 

samma håll och få en fungerande verksamhet. Jag tolkar att vikarier är en viktig del för att 

kunna få en fungerande verksamhet och det är då viktigt att sprida kunskap om TAKK. 

Eftersom intervjuerna har visat sig att tecken som stöd har en betydelse i barns 

språkutveckling och språkinlärning och om det inte stimuleras hamnar barnen efter i sitt 

språkande. För att kunna förebygga till att barns språkande utvecklas är det bra om vikarierna 

också får en utbildning. En lösning är som både Annica och Elin berättar i intervjuerna att det 

är en stor vikt att stötta varandra och lära ut tecken som stöd till kollegorna.  

 

När jag intervjuade respondenterna använde de olika benämningar på TAKK. En del 

benämnde det som TAKK och en del tecken som stöd. Enligt Heister Trygg (2010) är tecken 

som stöd och TAKK nästan som två olika tecken stöd, de är riktade mot två olika målgrupper. 

Att tecken som stöd är mer riktad mot personer som har en hörselnedsättning eller de som blir 

hörselskadade i vuxen åldern. Detta håller jag inte helt med om att de är som två olika 

komplement till det verbala språket. Både tecken som stöd och TAKK kommer från det 

svenska teckenspråket och det är bara vissa ord i meningarna som tecknas och detta är något 

som Heister Trygg (2010) belyser. Jag anser att TAKK och tecken som stöd används på 

samma sätt och att det viktigaste är att de tecken som används hämtas från svenska 

teckenspråket.   

 
8.2 Pedagogers arbete med TAKK 
I relation till min frågeställning om hur pedagoger arbetar med TAKK i verksamheten ser det 

olika ut. Utifrån resultatet har det visat sig att pedagogerna använder TAKK oavsett om barn 

har behov av det eller inte. Pedagogerna på dessa förskolor har upptäckt att TAKK är en 

välfungerande metod och att det gynnar språkutvecklingen. Enligt pedagogerna och resursen 
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använder de äldre barnen TAKK i liten utsträckning. Som tidigare nämnts kan det bero på att 

de äldre barnen inte har lika stort behov av att teckna då de har större 

kommunikationsmöjligheter jämfört med vad yngre barn har. I min studie togs inte den 

digitala tekniken upp om det finns fördelar eller nackdelar med att arbeta med exempelvis 

Ipad som Beschorner och Hutchison (2013) benämner. 

 

Utifrån resultatet kan jag koppla det till didaktiken för att den ses som en del av pedagogiken. 

Staffan Selander (2010) betonar att i didaktiken läggs en stor vikt vid undervisningens 

innehåll samt hur den ska genomföras. För att pedagoger ska kunna undervisa och lära ut 

behöver de reflektera kring de didaktiska frågorna och anpassa efter varje barn (Selander, 

2010). Jag anser att pedagogerna har ett syfte med att lära ut tecken till barnen som 

exempelvis Elin berättade om att de har en samling där de lär ut nya tecken och det gör att 

barns ordförråd ökar. Pedagogerna behöver anpassa tecken efter alla barn i barngruppen och 

skapa en förståelse över tecknen. För att barnen ska få en förståelse behöver pedagogerna utgå 

från de tre didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Utifrån den didaktiska triangeln kan de 

didaktiska frågorna skiljas åt för att kunna förstå vad pedagogernas uppgift bygger på. 

Frågorna Vad? och Varför? kan pedagogerna resonera kring om vad barnen ska lära sig och 

motivera varför det ska läras ut. Här kan pedagogerna också använda de didaktiska frågorna 

för att kunna analysera utifrån samhällskonstruktioner. För att kunna göra det är det bra om 

pedagogerna går efter läroplanen och ser vilka strävansmål barnen behöver uppnå. Frågan 

Hur? handlar om undervisningsläraren och det är den frågan som formar undervisningen 

(Selander, 2010; Kansanen & Meri, 1999). Jag tolkar det som om att pedagogerna behöver ha 

ett vetande för att kunna binda ihop dessa didaktiska frågor. Alltså att vetandet blir ett 

karaktärsdrag där barnen utvecklas och lär sig om exempelvis vad som är rätt och fel etc. Den 

didaktiska triangeln kan användas när exempelvis pedagogerna planerar, hur de ska 

exempelvis lära barnen nya tecken och hur barnen kan ta till sig kunskapen samt att 

pedagogerna kan reflektera över om metoden är ett bra undervisningsmaterial. Detta är något 

som framkom i intervjuerna då pedagogerna och resursen berättar att syftet med 

användningen med tecken som stöd är att barnen ska kunna kommunicera med omgivningen. 

På så sätt används frågorna vad och varför, hur frågan används i exempelvis samlingarna och 

matsituationerna. Ett annat exempel är det som Therese belyste att det är viktigt att hjälpa 

barnen från grunden om de har svårigheter med att utöva ett tecken. Då måste pedagogerna 

vara med och använda en undervisningsmetod som fungerar, för att kunna underlätta samt att 

barnen ska kunna lära sig nya tecken.  
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Enligt förskolans läroplan (2016) ska förskollärare stödja varje barns språkande och det är då 

viktigt att anpassa undervisningen utefter barns förmåga. Jag kan tolka detta utifrån ett barns 

perspektiv. Alltså om pedagogerna skulle inta ett barns perspektiv behöver de förstå det 

barnet förstår för att kunna stödja och stimulera barnens förståelse, eftersom barnen uppfattar 

och förstår saker utifrån sitt eget perspektiv (Jonsson, 2013). Utifrån intervjuerna ger Sofia 

exempel på det genom att hon anpassar och förtydligar det verbala språket till sitt resursbarn. 

Sofia behöver anpassa efter barnets förmåga eftersom resursbarnet har ett annat modersmål 

samt en funktionsnedsättning. Genom att Sofia kan använda TAKK och hjälpa barnet att 

förstå samt att barnet kan kommunicera med andra gör att barnet kan få en bättre självkänsla 

och känna en gemenskap.  

 

I tidigare forskning nämner jag tre begrepp, den syntetiska- och analytiska metoden samt den 

fonologiska medvetenheten (Svensson, 2009; Fast, 2008) belyser. När den syntetiska metoden 

utövas tränas den fonologiska medvetenheten samtidigt. Dessa begrepp är viktiga för barns 

läs- och skrivinlärning. Dels för att barnen inte ska hamna efter samt att de ska underlätta för 

barn att förstå ord och bokstäver. När en syntetisk metod används lär barnen sig en bokstav i 

taget (Fast, 2008). Däremot om en analytisk metod används finns det skillnader mellan den 

syntetiska- och analytiska metoden. Den analytiska metoden utgår från ords helhet medan 

syntetiska metoden utgår får bokstavsljudens helhet (Fast, 2008). Den analytiska metoden 

används när barnen har läsmognad och kan bryta ner den alfabetiska koden. Det gör att 

pedagogerna kan bygga upp en grund till att barnen ska kunna få en förståelse över hur ord 

och bokstäver hänger samman. Enligt Fast (2008) bör pedagoger börja med den syntetiska 

metoden i förskolan för att barnen ska kunna sätta ihop bokstäver till ord (Fast, 2008). När 

tecken används byggs en annan grund jämfört med det talade språket. Orsaken är att när 

tecken används utövas den analytiska metoden först eftersom hela ord tecknas. Det motsäger 

det som Fast (2008) belyser att barn behöver ha läsmognad för att de ska kunna utöva den 

analytiska metoden. Barn kan utöva tecken tidigt och det behövs ingen läsmognad för att 

kunna klara av att teckna. Däremot behöver barn klara av att läsa av kroppsspråket. Men 

eftersom tecken tecknar hela ord och inte bokstäver är den syntetiska metoden inte aktuell. 

Däremot är det bra att lära barn siffror och handalfabetet på teckenspråk när barnen blir äldre. 

Detta är något som Annica ger ett exempel på och berättar om att det är bra att lära ut 

handalfabetet samt siffror på teckenspråk. Orsaken till detta är för att det ska underlätta samt 
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komma till nytta när barnen kommer upp i skolåldern. Här skapas det en syntetisk metod 

eftersom en bokstav lärs ut i taget.  

 

Alla intervjupersoner som deltog i undersökningen uttryckte gemensamt att TAKK är bra för 

alla barn, både de med en normal språkutveckling och de som har en försenad 

språkutveckling. Både Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) poängterar att TAKK har en 

stor nytta på alla barns språkutveckling och att det har en positiv effekt på språkinlärningen. 

Efter att ha läst litteratur och forskning kring TAKK finns det inget som säger att det inte 

skulle vara bra för alla barn. Detta kan bero på hur pedagogerna är villiga att använda tecken 

som stöd i sitt vardagliga arbete i förskolan. Precis som Sofia uttrycker det, måste det finnas 

ett intresse och engagemang hos resten av arbetslaget för att kunna lägga det som grund i 

verksamheten. Finns det inget intresse för att lägga tid på att lära sig tecken blir risken att de 

barn som inte får stöd i kommunikationen blir mer tillbakadragen. Om pedagoger är villiga 

anser jag att de vinner på det eftersom barnen får tillgång till ett ytterligare sätt att kunna 

kommunicera. Dessutom blir det lättare för pedagoger att leva upp till bland annat det som 

står i förskolans läroplan att pedagoger ska lägga en stor vikt i varje barns språkutveckling 

(Skolverket, 2016).  

 

8.3 Möjligheter och hinder med TAKK 
Utifrån resultatet har jag fått svar på frågeställningen, vilka för- och nackdelar ser 

pedagogerna i användandet av TAKK? Det visar sig att barn bland annat behöver kunna 

kommunicera med sin omgivning för att kunna må bra. Risken är annars att självförtroendet 

får sig en törn samt att barnen kan bli frustrerade och de kan skapa konflikter om de inte 

upplever att de blir förstådda. Detta kan i sin tur medföra till olika typer av konflikter med 

både andra barn samt pedagoger. Utifrån intervjuerna med pedagogerna har de upplevt att 

frustationerna har minskat när de har infört och använt TAKK i verksamheten. Elin beskriver 

att konflikterna minskar därför att barnen kan göra sig förstådda och uttrycka de dem vill. 

Detta gör att konflikterna minskar och det är en stor fördel.  

 

Eftersom pedagoger ska lägga en stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling är det 

viktigt att hålla igång och lära ut tecken. Det jag menar är att barn tycker det är roligt att 

teckna och det är viktigt att ta tillvara på deras intresse, vilket också framkom i intervjuerna. 

Det jag också upplevde utifrån intervjuerna var att barnen fick ett väl utvecklat språk när de 
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har använt tecken som stöd oavsett om barnen har varit i behov av det eller inte. I tidigare 

forskning har det framkommit att tecken som stöd gynnar framförallt de barn som har 

språksvårigheter, däremot har pedagogerna poängterat betydelsen av att alla barn i 

barngruppen använder TAKK. Anledningen till det är att barn i behov av tecken ska kunna 

kommunicera med andra barn. Detta är något som Tisell (2009) belyser och menar på kan 

skapa ett utanförskap eftersom barn med språksvårigheter inte kan göra sig förstådda. Jag kan 

också koppla det till att det också blir lättare för barn som har ett annat modersmål än 

svenska. Detta är något som Sofia lyfter fram om att TAKK förtydligar språket ytterligare och 

att barnen kan lättare förstå vad som sägs och att det är lättare att förstå kroppsspråket än ord. 

Jag kan också tänka mig att det kan bero på att teckenspråket inte har en grammatisk struktur 

jämfört med ett verbaltspråk. Det ger en stor fördel för de barn som har ett annat modersmål 

(Svensson, 2009; Ladberg, 2003). 

 

När jag har läst litteraturen och den tidigare forskning har det visat sig att det inte finns någon 

forskning som säger emot teckenanvändandet. Utan det har funnits många möjligheter med att 

använda TAKK tidigt i barns språkutveckling. Utifrån intervjuerna har inte någon pedagog 

uttryck några nackdelar. Däremot har pedagogerna stött på hinder som exempelvis oron hos 

föräldrarna. Barn ser upp till de vuxna och de känner av om det finns en osäkerhet. Både 

Therese och Elin har upplevt oro hos förädlarna och att det har skapat en osäkerhet till varför 

TAKK användas. Precis som Elin förklarade hade ett barn svårt att kommunicera verbalt och 

när barnet började använda tecken blev det lättare för barnet att kommunicera med sin 

omgivning. Föräldrarna till barnet hade en negativ inställning till teckenspråket. Detta kan jag 

tolka som att föräldrarna kan vara frågande och fundersamma på varför deras barn ska 

använda teckenspråk. Precis som Heister Trygg (2010) poängterar finns det en negativ attityd 

hos föräldrarna och en okunskap. Jag anser att det kan ha att göra med att tecken som stöd är 

kopplat till med funktionsnedsättning som exempelvis hörselnedsättning eller 

språksvårigheter som Ahlström (2000) betonar. Därav kanske föräldrar resonerar kring om 

deras barn har något språkfel eller funktionsnedsättning. Det är då viktigt som bland annat 

pedagogerna förtydligade i intervjuerna, att informera om TAKK för att sprida kunskap till 

varför tecken som stöd används. Genom att informera gör att föräldrarna kan få en förståelse 

över att det är ett komplement och att det inte hämnar barns språkande.  
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8.4 Avslutande reflektioner  
Sammanfattningsvis visar det sig att TAKK enligt studiens resultat har många fördelar på 

barns språkande och det är centralt att lägga det som grund i förskolans verksamhet. Eftersom 

både tidigare forskning som nämnts tidigare samt intervjuerna visar tydligt att tecken som 

stöd främjar barn språkutveckling. Därför ställer jag mig frågan varför inte flera förskolor 

använder sig utav TAKK? Jag tolkar att utbildning och kunskap inom TAKK kan vara en av 

anledningarna till att förskolor inte använder sig utav det i verksamheten. I studien intervjun 

belys vikten av att utbildning inom TAKK skulle komma till nytta för alla arbeten som är 

barnrelaterade. Detta har skapat ytterligare frågor hos mig, om varför exempelvis inte 

förskollärar- och lärarutbildningen har TAKK-kurser och lär ut de grundläggande tecken samt 

dess betydelse på barns språkande. Det problematiska som nämns tidigare är att inte varje 

kommun har de ekonomiska förutsättningarna och det gör att inte alla kan få en likvärdig 

kompetens och kunskap. Utifrån resultatet har det visat sig att TAKK bidrar till att barn som 

inte ett verbalt språk kan göra sig förstådda med tecken. Därför skulle en likvärdig utbildning 

vara aktuell eftersom det spelar en betydelsefull roll i yrkesutövandet. Detta är något som 

skulle kunna forskas vidare om för att få en större förståelse för vad TAKK bidrar med i 

förskolan. Framförallt vilken påverkan TAKK har på barn med en normal språkutveckling 

eftersom det inte finns mycket forskning inom detta område.  

 

Ett annat intressant forskningsområde är att forska vidare om föräldrarnas inställning till 

TAKK. Eftersom både tidigare forskning och intervjuerna med pedagogerna visar att en del 

föräldrar har en oro och en negativ inställning till tecken, då de är rädda att teckenspråket ska 

hämna deras barns språkande. Det skulle vara av intresse att intervjua föräldrarna för att få 

deras syn på TAKK.  
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Bilaga 1   
 
Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag är en student som utbildar mig till förskollärare på Örebros Universitet. Jag ska skriva ett 

självständigt arbete som sträcker sig ca. 10 veckors heltidsstudier. Syftet med självständiga 

arbetet är att undersöka hur TAKK används i verksamheten och hur det kan gynna barns 

språkutveckling. Vilka möjligheter samt svårigheter som kan uppkomma i användandet av 

TAKK.  

 

Den metod som jag kommer att använda mig utav är intervjuer som kommer att spelas in med 

ljudupptagare. De intervjufrågor som kommer att ställas under intervjun finns i dokumentet 

längre ner. 

 

Alla deltagare kommer att vara anonyma, det kommer inte att nämnas några namn eller på 

annat sätt kunna vara möjligt att identifieras. Det kommer att vara frivilligt att delta i 

undersökningen och när som helst kan du avbryta deltagandet. Materialet kommer att hanteras 

strikt och konfidentiellt och det kommer inte att finnas tillgängligt för någon annan forskning 

eller bearbetning. Materialet kommer att förstöras efter att den har transkriberats.  

 

(TAKK= Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

 

Har ni några frågor innan intervjun kan ni maila mig☺ 

 

Matilda Salemark 

Mailadress: XXXXXXXXXXX  
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor 
 
Hur har du lärt dig TAKK/TSS? 
 
Använder alla i arbetslaget TAKK/TSS? 
 
Använder ni TAKK /TSS till alla barnen?  
 
Tecknar ni under hela dagen eller i specifika situationer? 
 
I vilka situationer använder barnen sig utav TAKK/TSS enligt dig? 
 
För vem eller vilka barn tror du TAKK/TSS skulle vara till mest nytta för? 
  
I vilka situationer använder ni er av TAKK/TSS?  
 
Varför använder ni teckenkommunikation på er förskola? 
 
Vilka fördelar upplever du i användandet av TAKK/TSS? 
 
Vilka nackdelar upplever du i användandet av TAKK/TSS? 
 
På vilket sätt har ert arbete med TAKK/TSS påverkat barnen?  
 
Hur upplever du som förskollärare användandet av TAKK/TSS som metod i verksamheten? 
 
På vilket sätt kan TAKK/TSS stödja barns språkutveckling? 
 
Varför tror du att det är vanligt att använda TAKK/TSS i förskolan? 
 
Vilka faktorer tror du kan påverkar TAKK/TSS användandet? 
 
Finns det något mer du vill tillägga? 
 
 
 
 


