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Sammanfattning  
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) ökar i popularitet vilket 

visar sig i media och i svenska förskolor trots att området är svagt forskningsbaserat. Den här 

studien syftar till att problematisera pedagogers förhållningssätt till TAKK och belysa hur 

verktyget används i olika situationer i förskolans verksamhet. Genom att undersöka detta 

uppmärksammas de möjligheter och utmaningar som kommunikationsverktyget kan medföra. 

TAKK är inte ett språk utan ett kommunikationsverktyg som tecknas med händerna samtidigt 

som det talade språket för att underlätta kommunikationen för alla barn. Den nuvarande 

forskningen påvisar att verktyget används främst för hörande barn men fokusen riktas mot 

barn som har funktionsnedsättningar men även för barn som har språksvårigheter. Det finns 

ett positivt förhållningssätt till TAKK av både pedagoger och vårdnadshavare vilket går att 

problematisera till tidigare forskning. Metoden som används i studien är en kvalitativ 

intervjustudie där åtta pedagoger intervjuades. Vid transkribering och kodning inspirerades vi 

av det fenomenologiska analysmodell och det sociokulturella perspektivet användes vid 

analys och tolkning av resultat. Resultatet visar på att pedagoger använder sig av olika 

material och TAKK används mestadels i övergångar mellan rutinsituationer. Det synliggörs 

även att det finns en variation mellan hur specialpedagogiska insatser fördelas samt 

möjligheten till utbildning och fortbildning. Pedagogerna känner en osäkerhet till den egna 

förmågan och avsaknaden av ett gemensamt arbetssätt. Studien avslutas med förslag på vidare 

forskning. 
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1. Inledning 
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) används inom 

förskolans verksamhet som ett kommunikationsverktyg för språkinlärning, för att kunna leva 

upp till läroplanens mål om språkutveckling. Enligt Specialpedagogiska myndigheten (2018) 

går detta kommunikationsverktyg ut på att teckna med händerna samtidigt med det talade 

språket för att och underlätta kommunikationen för alla barn.  Innan barnet har utvecklat ett 

talat språk kan verktyget användas som förståelsestöd. TAKK är inte detsamma som svenskt 

teckenspråk men vissa tecken i TAKK liknar de tecken som finns i det svenska teckenspråket 

(ibid). Forskare påvisar att TAKK ökar i popularitet vilket exempelvis visar sig genom media 

där det framställs som ett positivt kommunikationsverktyg. Samtidigt framhåller forskarna att 

intresset för verktyget i vetenskapliga undersökningar är begränsat. Det innebär att vi vet lite 

om de möjligheter och utmaningar som användningen av verktyget kan medföra (Fitzpatrick, 

Thibert, Grandpierrt, & Johnston, 2014; Mueller, Sepulveda, & Rodriguez, 2014). 

  

I dagens förskolor ökar användandet av TAKK och ett flertal förskolor uttrycker att de 

använder sig av kommunikationsverktyget. Den nuvarande debatten om 

kommunikationsverktyget fokuserar på hur det ska användas och vilka möjligheter verktyget 

medför. Debatten om de svårigheter och utmaningar TAKK kan medföra får mindre 

uppmärksamhet i media vilket kan vara problematiskt då allmänheten inte får ta del av den 

informationen. Även inom forskningen finns det kunskapsluckor om användandet av TAKK 

och denna brist på forskning motiverar vår studie. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är problematisera pedagogers förhållningssätt till 

TAKK, där fokusen läggs på deras upplevelser och åsikter om verktyget. Studien kommer 

även att belysa i vilka situationer pedagoger använder verktyget och på så sätt kunna 

uppmärksamma möjligheter och utmaningar som kommunikationsverktyget medför. 

  

Frågeställningar: 

1. Vilket förhållningssätt har yrkesverksamma pedagoger till TAKK? 

2. I vilka situationer använder pedagoger TAKK i den dagliga verksamheten? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar upplevs med användandet av TAKK?     
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3. Bakgrund   
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation blir allt vanligare i dagens 

förskolor och används frekvent av pedagoger i verksamheten (Fitzpatrick et al. 2014). Här 

nedanför kommer en beskrivning om hur barns språkutveckling kommer till uttryck på olika 

sätt då språk och kommunikation är en central del i arbetet. Begreppet TAKK redogörs 

utförligt vilket medför en bredare förståelse om hur verktyget används och dess målgrupp. 

Bakgrunden avslutas med en genomgång av språkets centrala del i förskolans läroplan som 

ligger till grund för arbetet i verksamheten vilket medför att denna grundläggande förståelse 

är relevant för studien.  

 

3.1 Barns språkutveckling 
Sverige är ett kulturellt heterogent land där barns förutsättningar för språkutveckling är olika. 

En del barn kommer i kontakt med olika språk medan andra barn har ett begränsat socialt 

kontaktnät. Somliga barn omges av det språk som utgör majoritetsspråket i samhället, medan 

andra barn möter majoritetsspråket först i förskolan eller i skolan. Det är förskolans roll att 

bemöta dessa olika individer på bästa sätt för att kunna stödja deras kunskaps- och 

språkutveckling. Människor använder sig av språk för att kommunicera, göra sig förstådda 

och förstå andra människors, men språk kan vara mer än den verbala kommunikationen. 

Språk handlar även om den ickeverbala kommunikationen så som kroppsspråk och 

ansiktsuttryck (Bajar & Liberg, 2010).  Sven Strömqvist (2010) poängterar att genom språk 

får barn en omvärldsuppfattning och kan vara med som en del i sociala relationer oavsett 

bakgrund och förutsättningar. Det är förskolans uppgift att skapa en gynnsam miljö för alla 

barns språkutveckling och bidra med att barn skapar kontakter. Barn lär sig språk, talspråk, 

skriftspråk eller teckenspråk tidigare med hjälp av omgivningen de befinner sig i. Barn 

anpassar sig till sin omgivning och anpassar sitt språk därefter, allt för att kunna göra sig 

förstådda och infinna sig i ett sammanhang. Han förklarar även att språkande inte kan ses som 

en slutpunkt utan att människan utvecklar sitt språk genom hela livet (ibid). 

  

Barn med sen språkutveckling är inte lätta att upptäcka då det inte är något som syns fysiskt 

utan det upptäcks när barnet börjar tala och samspela med sin omgivning. Det är ofta 

föräldrarna som uppmärksammar svårigheterna men det kan även vara pedagoger på 

förskolan som samverkar med specialpedagog, logopeder och habilitering för att få fortsatt 

hjälp. Många olika professioner kommer i kontakt med barnet som anses ha språksvårigheter 



 
 

3 

och man kan fråga sig vem som bär ansvaret för att upptäcka och ge barnet stöd (Nettelbladt 

& Reuterskiöld Wagner, 2010).   

 

3.2 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 
Bodel Heister Trygg (2010) förklarar att TAKK inte är ett språk utan ett verktyg som används 

för att underlätta kommunikationen. Specialpedagogiska myndigheten (2018) förtydligar att 

TAKK inte är ett språk utan det är ett kommunikationsverktyg medan svenskt teckenspråk är 

ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och likheten är att kommunikationen bygger på 

tecknade handgester men att dessa skiljer sig åt. När forskning och styrdokument benämner 

teckenspråk går det att dra paralleller till TAKK då verktyget inte får samma utrymme. När 

TAKK används är det alltid tecken tillsammans med det talade språket och tecken beskrivs 

som handrörelser som används för att komplettera det verbala språket (ibid). Heister Trygg 

(2010) beskriver verktygets målgrupp som hörande personer men fokusen riktas mot personer 

som har funktionsnedsättning eller språksvårigheter, exempelvis att individen inte talar eller 

har mycket bristfälligt tal som behöver extra stöd för att kunna utveckla sitt språk. Syftet med 

användandet handlar om att bygga upp språket, och att underlätta språkförståelsen samt att 

utvidga kommunikationen i samspel med andra. Människor har ett behov av att kommunicera, 

det handlar både om att kunna uttrycka sig och kunna tillfredsställa det sociala behovet. 

Verktyget kan även utveckla språkförståelsen hos personer samt bidra med att skapa en 

uppfattning om hur språket används i vardagen. TAKK hjälper barn till att få en förståelse för 

ordmobilisering, vilket innebär att kunna använda rätt ord och vid rätt tillfälle (ibid). 

  

Pedagogerna behöver kompetens kring TAKK för att kunna ansvara för hur verktyget införs i 

verksamheten och hur verktyget ska anpassas efter individens och gruppens behov. Detta 

behövs eftersom en tillämpning av TAKK måste göras utifrån individens kommunikativa och 

språkliga behov samt förutsättningar. Personer som utövar TAKK behöver kunskap om 

kommunikation, språk, tal och språksvårigheter samt kunna bedöma om TAKK är en lämplig 

kommunikationsform för individen som är i behov av det. Det är kommunen som ansvarar för 

att utbilda personer och anlita någon av de verksamheter som kan ge utbildning i TAKK 

(Heister Trygg, 2010). För att TAKK ska fungera i förskolan krävs det att personer i 

omgivningen kan teckna vilket medför att pedagogerna bör lära sig tecken och verkligen 

använda dem i den dagliga verksamheten. Hur många tecken och vilka tecken som används 

varierar utifrån individens språkliga nivå och tecknandet är ett stöd för båda parterna, barn 
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som vuxna. Även om det uppfattas som barnet har en ganska god ordförståelse är det viktigt 

att fortsätta teckna för en fortsatt språkutveckling. Genom att sluta teckna medför det att 

språkstimulans med tecken upphör och individen får inte möjlighet att utveckla sitt 

teckenanvändande (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

 

Målet med användandet är att barn ska kunna kommunicera i alla situationer, inte bara för att 

exempelvis kunna peka ut personer eller föremål. Enligt Heister Trygg (2010) ska TAKK 

introduceras i naturliga situationer som är informella kommunikationssituationer till skillnad 

från situationer som är planerade och initierade av en vuxen. Verktyget ska inte endast 

användas i sånger eller sagor utan det ska höra ihop med vardagen för att skapa en 

kommunikativ och tecknande miljö. Det finns generella tecken som är användbara för många 

och individuella tecken som är viktiga för den enskilda individen, så när tecken införs ska 

barns behov och intressen vara utgångspunkten. För att introducera verktyget fokuseras 

betoningen av nyckelord exempelvis bil och boll som sedan utvecklas från ettords- till 

flerordsstadium. Det krävs ett nära samarbete mellan hem, förskolan och habilitering för att 

TAKK ska fungera på bästa sätt samt att kommunen erbjuder utbildning och kontinuerligt 

stöd till pedagogerna (ibid). 

 

3.3 Historisk syn på språkutveckling i läroplanen för förskolan  
Historiskt sett har förskolan fokuserat på det religiösa och barnen var underordnade i en 

massundervisande arbetsform. Detta tankesätt övergick till en utbildningsdiskurs i ett 

globaliserat nätverkssamhälle där språket fick bredare utrymme. Barnstugeutredningen som 

var en statlig utredning som tillkom på 1970-talet poängterade språkets betydelse och tar upp 

vikten av alla barns språkutveckling, även barn med funktionsnedsättningar och barn med 

annat modersmål. I det Pedagogiska Programmet som Socialstyrelsen tog fram år 1987 

framkommer vikten av att arbeta med språk och utveckla barnen i deras språkutveckling ännu 

tydligare. Detta program var förskolans styrdokument tills utbildningsdepartementet införde 

den första läroplanen för förskolan år 1998 (Vallberg Roth, 2011). 

  

Förskolan har sedan 1990-talet gått från att vara en del av Socialdepartementet till att stå 

under Utbildningsdepartementet. I och med denna övergång har Organisationen för 

Ekonomisk Samarbete och Utveckling (OECD) och Europeiska Unionen (EU) varit med och 

format den svenska läroplanen utifrån psykologisk forskning om språk och social kompetens i 
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unga åldrar. Förskolans kvalitet ska främja barns möjligheter till att utveckla kompetenser och 

färdigheter som de har nytta av i livet. OECD och EU är med och bidrar till en gemensam 

utveckling i sina medlemsländer där lärande och skolifiering börjar växa sig starkare. De nya 

mål och riktlinjer ökar pressen hos yrkesverksamma pedagoger då krav på eftersträvan och 

upplevande av dessa mål bör ingå i den dagliga verksamheten. Den svenska läroplanen kan 

förstås som i termer av “det blivande skolbarnets läroplan” vilket visas i dagens läroplan där 

många mål är baserade på mål från skolans läroplan (Wahlström, 2016).   

  

I och med revideringen från läroplanen för förskolan 2010 (Skolverket, 98/10) till läroplanen 

för förskolan 2018 (Skolverket, 2018) bör förskolans verksamhet utformas i riktlinje med de 

nya mål och begrepp som framkommit. Skolverket (2018) har tillfört begreppet ”utbildning” i 

den nya upplagan och menar på att utbildningen i förskolan ska erbjuda delaktighet och 

inflytande. Barn ska även få en förståelse för demokrati samt att förskollärarna ska inneha ett 

fokus på att omsorg, lärande och utveckling som ska bilda en helhet (Skolverket, 2018). Detta 

medför att språket får en stor betydelse, både för förskollärarna som ska erbjuda barnen detta 

men även för barnen så de kan vara delaktiga i den vardagliga verksamheten (ibid). I Lpfö 10 

står det exempelvis att barnen ska utveckla nyanserat talspråk och ordförråd samt att 

arbetslaget ska ge stöd till barn som befinner sig i svårigheter. Det står även i Lpfö 10 att 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 

och utmanas i språk- och kommunikationsutveckling” (s.13). I Lpfö 18 står det likaså där att 

barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt att arbetslaget ska ge ledning 

och stimulans till alla barn och särskilt stöd till de barn som är behov av det. Det handlar om 

att stimulera och utmana barns språk- och kommunikationsutveckling genom exempelvis 

teckenspråk om barn har behov av det. Barn ska även ges möjlighet att uttrycka sina åsikter 

för att kunna påverka sin situation vilket medför att pedagogerna måste erbjuda alla barn, 

inklusive barn som är i behov av teckenspråk eller annan ickeverbal kommunikation verktyg 

för att kunna uttrycka sig (ibid). 

4. Tidigare forskning 
För att inhämta relevant forskning inom ämnet använde vi oss av databaser som ERIC 

(EBSCOhost), Nordic Base of Early Childhood Education and Care och Swepub. Exempel på 

sökord inom de internationella databaserna var baby sign, nonverbal communication, gestural 

sign och early communication. Inom den svenska databasen användes ord som TAKK, tecken 
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som stöd och språkverktyg för att söka artiklar. Sökandet av artiklar har även grundats i 

referenser från tidigare examensarbeten. Utifrån den valda forskningen går det att konstatera 

att tecken som stöd (TAKK) är ett svenskt begrepp och kan kopplas ihop med andra 

närliggande begrepp exempelvis det svenska teckenspråket men även det amerikanska ASL 

och baby sign då alla bygger på kommunikation via tecken. 

 

4.1 TAKK som kommunikationsverktyg 
Enligt forskning har teckenanvändning visat framgångsrika internationella resultat gällande 

utveckling hos barn med funktionsnedsättningar redan från mitten på 1800-talet (Bonvillan & 

Miller, 1995). Lotta Anderson (2006) beskriver att i Sverige finns det olika benämningar för 

användandet av tecken såsom: Teckenstöd, Tecken Till Tal (TTT), Tecken Som Stöd (TSS) 

och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Alla dessa 

används i förskolor men har olika innebörder och det är viktigt att ha en medvetenhet om 

vilken metod som används för ett specifikt syfte. TAKK fungerar som ett 

kommunikationsverktyg för att utveckla barns uttrycksförmåga och talsvårigheter. Verktygets 

främsta målgrupp är hörande personer men fokusen riktas mot barn som har 

funktionsnedsättningar eller med risk för språksvårigheter. Verktygets positiva effekter har 

gjort att det även används för yngre barn för att introducera begrepp och genom det utveckla 

det verbala språket tidigare. Det används även frekvent som ett alternativt 

kommunikationsverktyg i mångkulturella förskolor med flerspråkiga barn då barn ofta lär sig 

betydelsen av ord innan de kan uttala dem (ibid). Malin Martinsson Niva (2010) har i sin 

kvalitativa observationsstudie kommit fram till att verktyget ska användas kontinuerligt, 

annars kan det försvåra möjligheterna för barn att förstå och samspela med omgivningen. För 

att stödja en rikare kommunikation och en ökad språkförståelse behövs goda tecknande 

förebilder. Språket är en central del för kunskapsinhämtning och för att kunna samspela med 

sin omgivning vilket hon kopplar till den sociokulturella synen på språkets betydelse (ibid).  

  

Enligt forskning (Fitzpatrick et al., 2014) är TAKK generellt svagt forskningsbaserat och 

konsekvensen av att använda tecken har ett relativt litet intresse i vetenskapliga 

undersökningar trots att det finns kunskapsluckor om denna kunskap. Det finns inget starkt 

bevis som stödjer de hävdade fördelarna med att använda tecken samtidigt som det inte finns 

några påtagliga nackdelar vilket medför en osäkerhet kring följderna när tecken används. Det 

poängteras att det inte finns någon anledning att förespråka användandet av tecken till 
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politiken för att de ska inkludera verktyget i utbildningsprogram eller uppmuntra föräldrar att 

använda sig av det. Dock finns det inga grunder för att avskräcka föräldrar som använder sig 

av verktyget när de kommunicerar med sina barn (ibid). Även andra forskare förklarar att 

bristen på forskning inte kan bidra med hur barn som använder kommunikationsverktyget 

påverkas långsiktigt (Mueller et al. 2014; Anderson, 2006). 

 

4.2 TAKK i förskolans verksamhet 
Studier genomförda i amerikansk förskolekontext visar att pedagoger har en viktig del i barns 

språkutveckling. De förespråkar att med hjälp av American Sign Language (ASL), som 

motsvarar det svenska teckenspråket som är i likhet med TAKK, ökar barns kommunikativa 

förmåga vilket i sin tur bidrar till att utveckla barns kommunikationsförmåga. Julie Mitchiner 

och Michelle Gough (2017) har genom deras observationsstudie med syfte att uppmärksamma 

hur pedagoger arbetar med ASL i förskolan. Det framkom i studien att pedagoger använder 

enklare handgester och lättare grammatik i meningsfulla situationer och miljöer när de arbetar 

med kommunikationsverktyget (ibid). Elizabeth Brereton (2010) presenterar i sitt resultat från 

sin deltagande observationsstudie att amerikanska förskollärare anger att användandet av ASL 

inte hindrar dem i den övriga verksamheten utan konstaterar att det gynnar barns 

kommunikation i alla situationer. Förskollärare poängterar även att inte var svårt att anpassa 

användandet av tecken till den amerikanska läroplanen (ibid). I annan amerikansk forskning 

använder de sig av begreppet baby sign vilket kan beskrivas som barns tidiga tecknande. 

Detta är till för alla barn att använda sig av för att kunna kommunicera innan de har ett 

utvecklat språk (Mueller et al., 2014). 

  

Forskning (Skans, 2011; Anderson, 2006) genomförd i Sverige på svenska förskolor betonar 

vikten av att pedagoger stöttar alla barn oavsett etnicitet och funktionsnedsättning i deras 

språkutveckling. Anders Skans (2011) har genomfört en fallstudie med observationer och 

intervjuer på mångkulturella förskolor där resultatet visar på att pedagoger arbetar med att lära 

ut språk genom verbala och ickeverbala strategier. De ickeverbala strategierna innefattar 

bildstöd, teckenstöd och kroppsspråk där fokusen riktas mot olika typer av kommunikation 

utöver det talade språket. Den ickeverbala kommunikationen är värdefull och är en del av 

förskolans uppdrag, genom att verksamma pedagoger i förskolan arbetar konsekvent med 

teckenstöd normaliseras tecken som en del av den dagliga kommunikationen (ibid). I 

Andersons (2006) observationsstudie framkommer vikten av att fortsätta använda tecken i den 
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miljö barnet befinner sig i och samtidigt ge fortsatt stöd åt pedagoger och vårdnadshavare för 

att upprätthålla användandet av kommunikationsverktyget. Barn som använde sig av verbal 

och ickeverbal kommunikation visade framsteg i sina sociala förmågor och språkförståelse 

jämfört med barn som endast använde sig av verbal kommunikation. Irma Heller (1998) 

förklarar att när pedagoger arbetar med TAKK finns det två kritiska perioder beträffande 

huruvida barns teckenfärdigheter upprätthålls. Den första perioden innefattar när pedagoger 

börjat teckna med barn som inte har erövrat kommunikationsverktyget än då gäller det att 

fortsätta trots att barnet inte ger någon respons. Den andra kritiska perioden inträder när 

barnet börjar tala och användandet av tecken i vardagen hamnar i bakgrunden och ses inte 

längre som en nödvändighet (ibid). 

 

4.3 Pedagogers förhållningssätt till TAKK 
Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson (2011) framhåller i sin 

observationsstudie att som pedagog är det viktigt att ta tillvara på den ickeverbala 

kommunikationen. Det är avgörande att verksamheten lägger fokus på att ge barn möjlighet 

att uttrycka sig med kroppen och erbjuda en variation av uttryck för att introducera barn till 

det verbala språket. Det är pedagogers ansvar att skapa situationer där barn får möjlighet att 

uttrycka sig på andra sätt än med det verbala språket. När pedagoger skapar aktiviteter med 

barn som har språksvårigheter ska aktiviteten bygga på att barnen kan delta utan att behöva 

använda det verbala språket. Som pedagog är det även viktigt att ha en vetskap om alla barns 

kunskapsnivåer för att kunna anpassa kommunikationsverktyget för hela barngruppen(ibid). 

Forskning (Martinsson Niva, 2010) visar på att pedagoger och vårdnadshavare är positiva till 

användandet av kommunikationsverktyget, men det krävs vissa förutsättningar för att det ska 

fungera i verksamheten. Det krävs att pedagoger ska förstå och kunna teckna TAKK-tecken 

och kunna behärska dess utförande, men även att verktyget används av alla som befinner sig i 

verksamheten. Detta kräver både tid och kontinuerlig träning för pedagoger men trots detta 

anses fördelarna vara större än nackdelarna då det möjliggör en aktiv medverkan för barn. 

Genom användandet av TAKK skapas ett kommunikationsverktyg för att främja ömsesidig 

förståelse mellan barn och pedagoger i verksamheten (ibid). 
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4.4 Vårdnadshavares förhållningssätt till TAKK 
Dagens vårdnadshavare känner ett behov av att förstå och kommunicera med barn tidigt i 

deras utveckling vilket kan innefatta tecken och kroppssignalen som underlättar 

kommunikationen. Språkets betydelse är viktigt redan vid tidig ålder och vårdnadshavare 

strävar efter ta tillvara på de verktyg som finns för att skapa en gynnsam lärandemiljö för 

barns språkutveckling (Kubic Barnes, 2010). Susan Goodwyn, Linda Acredolo och Catherine 

Brown (2000) har i deras kooperativa studie jämfört en grupp som använder tecken med en 

grupp som inte har introducerats för verktyget. Resultatet av denna studie är att det inte finns 

någon markant skillnad på gruppernas språkutveckling. Trots detta är vårdnadshavare positiva 

till användandet av tecken och de poängterar att alla former av kommunikation är viktigt och 

underlättar. De förklarar att barn använder dessa tecken istället för att uttrycka sig med skrik 

och gråt, vilket vårdnadshavarna uttrycker sig positivt om (ibid). Även om vårdnadshavare 

har viljan att kommunicera med barn tidigt finns det en osäkerhet hos vårdnadshavarna när 

det kommer till konsekvent användning av verktyget i förskolan. Osäkerheten ligger i att barn 

utan språksvårigheter kommer efter i språkutvecklingen genom att endast använda tecken 

(DiCarlo, Stricklin, Banajee & Reid, 2001). När barn lär sig att teckna ses det ofta som ett 

delmål hos vårdnadshavare, det slutgiltiga målet fokuserar på att barn ska lära sig det verbala 

språket. TAKK och tecken blir ett verktyg för att uppnå de talade språket och värdet i att 

teckna hamnar i bakgrunden enligt en del vårdnadshavare (Pizer, Walters, & P. Meier, 2007). 

 

4.5 Sammanfattning av kunskapsläget 
Det som går att utläsa av den nuvarande forskningen är att TAKK ses som ett 

kommunikationsverktyg, främst för hörande barn men fokusen riktas mot barn som har 

funktionsnedsättningar men även för barn som har språksvårigheter. TAKK används i dagens 

förskolor och för att få bästa effekt bör verktyget användas systematiskt och utifrån barns 

behov (Anderson, 2006). Kunskaper om det ickeverbala språket är av stor vikt då språk kan 

yttra sig på mer sätt än den verbala kommunikationen (Skans, 2011; Wallerstedt et al. 2011). 

TAKK är ett svenskt begrepp men det går att relatera till internationella begrepp som ASL 

och baby sign då de inriktar sig på hur tecken används i kommunikationen mellan barn och 

vuxen (Mitchiner & Gough, 2017; Mueller et al., 2014). Forskningen framställer en positiv 

inställning till användandet av kommunikationsverktyget även pedagoger och vårdnadshavare 

är positiva vilket går att problematisera till den begränsade forskning som finns (Goodwyn et 
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al., 2000). Trots kunskapsluckor inom forskningen om TAKK används 

kommunikationsverktyget frekvent i dagens förskolor vilket motiverar vår studie.     

5. Teoretisk utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv 
Arbetet har inspirerats från begrepp inom det sociokulturella perspektivet på lärande där Lev 

Vygotskij är en ledande kunskapsteoretiker inom perspektivet. Hans teoretiska idéer fokuserar 

på språkets betydelse för kommunikationen, samspelet och lärandet. Mediering är ett centralt 

begrepp som förklarar samverkan mellan artefakter (som kan vara både begreppsmässiga och 

materiella ting) och människor, hur det används för att agera och förstå sin omvärld. Den 

proximala utvecklingszonen är även det ett centralt begrepp inom perspektivet som beskriver 

lärandet barn kan utföra själv och lärandet med hjälp av någon. Det betonas att människor lär 

av varandra och utvecklas i samspel med andra och genom att delta i sociala praktiker skapas 

en möjlighet till lärande. Kommunikationen är central och är nyckeln till en ständig pågående 

lärprocess vilket idag kan kopplas till begreppet livslångt lärande som används i förskolans 

läroplan och i flera andra pedagogiska dokument (Jakobsson, 2012; Vygotskij, 1999). 

  

Det sociokulturella perspektivet har används vid tolkning av resultatanalysen. Vi anser att 

TAKK i relation till det sociokulturella perspektivet båda fokuserar på vikten av det 

ickeverbala språket för lärande samtidigt som kommunikation mellan människor är en central 

utgångspunkt. TAKK är ett kommunikationsverktyg mellan individer som skapar ett samspel, 

denna sociala interaktion som skapas när verktyget används ses som en central del inom det 

sociokulturella perspektivet. Barnet kan inhämta kunskap själv och tillsammans med någon då 

TAKK underlättar kommunikationen vilket vi kan koppla till begreppet den proximala 

utvecklingszonen.  Ovan beskrivs även begreppet mediering som förklarar samverkan mellan 

artefakter och människor och hur det används. Genom att teckna får barn möjlighet att 

uttrycka sig och interagera med människorna i sin omgivning. Vi anser att TAKK blir en typ 

av artefakt som används av människor för att förstå sin omvärld och för att förmedla kunskap 

och information. I förskolan använder barn och pedagogerna sig av verktyget för att kunna 

kommunicera och förstå varandra, vilket är en grundläggande faktor för lärande i det 

sociokulturella perspektivet. 
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6. Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera studiens valda angreppssätt där vi diskuterar fördelar och 

nackdelar med en kvalitativ intervju. Sedan förklaras urvalet och genomförandet samt hur vi 

bearbetade materialet utifrån den fenomenologiska analysmodellen. Stycket avslutas med hur 

studien har förhållit sig till de etiska aspekterna. 

 

6.1 Studiens valda angreppssätt samt fördelar och nackdelar 
Utifrån våra frågeställningar valde vi kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod där det 

centrala är personers åsikter och tankar om ett fenomen, inte siffror och mängd utan ord och 

upplevelser. Resultatet har analyserats med inspiration från den fenomenologiska 

analysmodell, då vi vill finna essensen i den insamlade empirin, det vill säga vad intervjuerna 

har gemensamt vilket förklarar perspektivets grundtanke. Vi kommer även att försöka se 

möjliga skillnader som kan uppstå i resultatet för att få en bredare förståelse. Intresset ligger i 

pedagogers upplevelser och förhållningssätt då det är deras ord och åsikter är det som är det 

intressanta, vi som intervjuare ska vara så neutrala som möjlig när frågorna ställs (Brinkkjaer 

& Høyen, 2013). Vi valde att genomföra en kvalitativ studie då vi vill ha pedagogers syn på 

TAKK och deras åsikter och upplevelse är det viktiga. För att kunna komma åt deras åsikter 

valde vi att genomföra en semistrukturerad intervju som bygger på att vi gemensamt skapade 

en intervjuguide genom att tematisera och konstruera intervjufrågor. Vi riktade in oss på en 

semistrukturerad intervju, vilket betyder att vi hade skapat teman och frågor att utgå från och 

vi lämnade utrymme för följdfrågor under intervjun vilket ger deltagarna utrymme att tala fritt 

(Bryman, 2018). Vi strävade efter öppna och personliga svar då vi vill veta hur pedagogerna 

framställer olika aspekter inom användandet av TAKK. Genom att använda öppna frågor 

kunde respondenten svara med sina egna ord och det lämnade utrymme för oförutsedda svar 

(ibid).  

 

Det finns fördelar och nackdelar med att använda det kvalitativa angreppssättet. En fördel 

med den kvalitativa intervjuprocessen är att personens uppfattning om fenomenet blir det 

intressanta och det personliga samtalet bidrar till en djupare förståelse kring det ämne som 

diskuteras. Det negativa är att det är svårt att bekräfta trovärdigheten i kvalitativa studier då 

det är svårt att genomföra studien igen och få exakt samma svar. I valet av semistrukturerad 

intervju är en fördel att en intervjuguide konstruerades vilket medförde att intervjun höll sig 

inom ämnet samt att intervjuerna bestod av liknande innehåll men med utrymme för 
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personliga svar. Nackdelen är att intervjuerna omfattar få deltagare vilket är i motsats till det 

kvantitativa angreppsättet som baserar sig på ett större empiriskt underlag. Genom de 

inspelade intervjuerna var det enkelt att gå tillbaka och transkribera ordagrant de intervjuades 

utsagor, vilket är kärnan i den kvalitativa intervjuformen vilket vi anser vara en positiv aspekt. 

Efter insamlandet av empirin transkriberades och tematiserades materialet vilket gav oss 

tydliga teman för att kunna analysera på ett systematiskt sätt, dock är transkription en 

tidsödande process som kräver lång tid (Bryman, 2018). 

 

6.2 Urval och genomförande 
Med inspiration från Alan Brymans (2018) målstyrda urval valde vi att intervjua pedagoger 

som arbetar på förskolor där de uttalar sig arbeta med TAKK. På förskolornas hemsidor 

framgick denna information som även är tillgängligt för allmänheten. Vi skickade ut 

förfrågningar till olika förskolechefer som sedan hänvisade oss till pedagoger som ville delta i 

studien. Valet av att intervjua pedagoger, det vill säga förskollärare och barnskötare ligger i 

att vi är intresserade att undersöka yrkesverksamma pedagogers förhållningssätt till TAKK. 

Studien genomfördes på fem olika förskolor i fyra olika kommuner med sammanlagt åtta 

pedagoger. Efter dessa intervjuer ansåg vi att det insamlade materialet gav oss en empirisk 

mättnad vilket resulterade i att urvalsstorleken begränsades tillsammans med det tidskrävande 

arbetet.  

  

Intervjuerna genomfördes på de förskolor där intervjupersonerna arbetar för att de ska befinna 

sig i en välkänd miljö och känna sig bekväma med situationen. Intervjuerna genomfördes i 

personalrum för att få avskildhet från barngruppen och annan personal. Vi delade upp 

intervjuerna med de åtta pedagogerna vilket medförde att vi intervjuade två pedagoger 

tillsammans och tre pedagoger var och en. Vi valde att intervjua ihop på grund av att vi inte är 

vana med att inta rollen som intervjuare och för att kunna stödja varandra i situationen. Efter 

dessa två intervjuer kände vi oss säkra i rollen som intervjuare och valde då att intervjua 

enskilt med hänsyn till maktperspektivet. Vi ville undvika att pedagogen kände sig 

undergiven i situationen då det kan medföra en negativ påverkan. Intervjun spelades in på 

mobiltelefon via ljudinspelning eftersom det är ett bekant verktyg för berörda parter vilket 

skapar en mer bekväm situation. För att kunna lagra intervjun säkert stängdes automatisk 

dataöverföring till otillåtna lagringsplatser av för att sedan sparas ner på ett USB-minne. Den 

avsatta tiden för intervjun var 30 minuter men intervjuerna blev 20 till 30 minuter långa. 
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Transkriberingen delades upp vilket medförde att vi transkriberade fyra intervjuer var som 

sparades ned på ett USB-minne som lades i ett säkert förvar. Efter denna process skrevs 

intervjuarna ut för att lättare kunna kodas och tematiseras och även dessa försvaras på ett 

säkert ställe. Efter färdigt arbete kommer filerna på USB-minnet raderas och det utskrivna 

materialet strimlas och kasseras.  

  

6.3 Bearbetning av material 
Vi har valt att ta inspiration från den fenomenologiska analysmodellen som riktar in sig på att 

identifiera essensen, det vill säga vad alla intervjuer har gemensamt. I fenomenologisk analys 

av empirisk data finns det flera tillvägagångsätt men det mest kända är Giorgis analysmetod. 

Den används i studier med en mindre omfattande datainsamling vilket vi ansåg stämma 

överens med vår studie. Några av de olika stegen är: bestämning av helhetsbetydelsen, 

avgränsningar av meningsbärande enheter, transformering av vardagliga beskrivningar och 

framställning av fenomenets generella struktur (Szklarski, 2015). När intervjuerna var 

genomförda tog vi inspiration från Giorgis analysmodell och vi började med att transkribera 

intervjuerna och läste översiktligt igenom det insamlade materialet. Detta gjordes för att se 

om alla intervjuer var relevanta, vilket vi ansåg att alla intervjuer var i relation till syfte och 

frågeställning. Sedan avgränsade vi meningar till meningsbärande enheter i transkriptionerna 

av intervjuerna. Därpå började vi analysera de meningsbärande enheterna utifrån den explicita 

meningen vilket innebär att man utgår från direkta språkliga uttryck exempelvis “jag är glad”, 

vilket vi inte behöver tolka. Vi analyserade även de implicita meningarna som belyser de 

indirekta språkliga uttryck som metaforer och liknelser som exempelvis “jag är glad som en 

lärka”, det är ett uttryck som behöver tolkas för inte förvränga utsagans egentliga innebörd. 

De språkliga uttrycken och metaforerna särskiljs vilket medförde en klarare bild över vad 

pedagogen egentligen uttrycker. Slutligen kodades och tematiserades empirin vilket är en 

viktig del i den fenomenologiska analysprocessen. Några teman som framkom var till 

exempel pedagogers positivitet, användning av material och osäkerhet hos pedagogerna som 

syns i resultatanalysen. 

 

6.4 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) är forskning en viktig del i dagens samhälle och samhällets 

medborgare har därför ett krav på att den inriktas på väsentliga frågor och att de ska hålla en 
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hög kvalitet. Dessa forskningskrav ska följas av alla som forskar samt ställas mot 

individskyddskravet för att göra en vägning av värdet av det förväntade forskningsresultat 

mot de möjliga negativa konsekvenserna som kan uppstå för de deltagande. 

Det grundläggande individskyddskravet kan förklaras med hjälp av Vetenskapsrådets (2017) 

fyra allmänna huvudkrav på forskningen och dessa fyra förklaras nedan. 

  

Informationskravet innebär att forskare måste informera de som deltar om deras roll/uppgift i 

projektet och vilka villkor de har. Det är viktigt att deltagaren vet att medverkan är frivillig 

och att de kan avbryta utan att de ger negativa konsekvenser. Här ska studiens syfte framgå 

och hur undersökning ska genomföras i stora drag samt att resultatet endast ska användas i 

studien. Samtyckeskravet ställer krav på att forskaren ska ha samtycke från deltagarna att de 

godkänner sin medverkan i studien. De personer som godkänner sin medverkan ska även ha 

rätt till att självständigt bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta samt kunna 

avbryta när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att alla känsliga etiska uppgifter hanteras 

varsamt. Alla uppgifter om identifierbara personer ska lagras på ett sätt så enskilda människor 

inte kan identifiera deltagarna i studien. Personuppgifter får inte lämnas ut och avrapportering 

ska ske som omöjliggör identifiering av deltagarna. Nyttjandekravet innebär att forskaren 

endast får använda forskningens resultat i studien och det får inte utlånas eller användas för 

ickevetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

För att följa de etiska aspekterna och forskningskrav har vetenskapsrådets fyra principer 

efterföljs. För att uppfylla den första principen, informationskravet, informerades de berörda 

pedagogerna om syftet och tillvägagångssätt redan vid den första kontakten som skedde över 

telefon då dag och tid bestämdes. Samma information framfördes verbalt samt via ett 

dokument till deltagarna vid intervjutillfället (Bilaga 2). De deltagande fick signera 

dokumentet där syfte och de etiska kraven stod nedskrivna för att försäkra oss om att de 

deltagande var införstådda med rätten att avbryta medverkan och neka svar på intervjufrågor. 

Genom att göra på detta sätt uppfylls samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har uppdaterats 

med nya bestämmelser med hänsyn till GDPR, för att uppfylla dessa krav skapades ytterligare 

ett dokument som deltagande fick signera (Bilaga 2). Sist kommer nyttjandekravet, som även 

stod med på informationsdokumentet som signerades. I arbetet benämns banskötare och 

förskollärare under det gemensamma begreppet pedagoger och vi valde att inte använda oss 

av fiktiva namn eller yrkestitlar för att anonymisera personerna.  
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7. Resultatanalys 
Här kommer den analyserade empirin redogöras utifrån tolkningar ur den fenomenologiska 

analysmodellen. Avsnittet är strukturerat utifrån våra tre frågeställningar där förhållningssätt, 

situationer samt möjligheter och utmaningar till TAKK är det centrala. Resultatet har 

analyserats och delats in i olika teman med en avslutande sammanfattningar.  

 

7.1 Vilket förhållningssätt har yrkesverksamma pedagoger till TAKK?  
 

7.1.1 Positiv inställning till TAKK 

Vi kan genom den insamlade empirin konstatera att alla intervjuade pedagoger är positivt 

inställda till användandet av TAKK. De framhåller fördelarna med att använda TAKK som ett 

kommunikationsverktyg för att gynna alla barns språkutveckling utifrån pedagogernas 

erfarenhet om användandet av verktyget. Den positiva inställningen grundar sig i den 

språkutveckling som kommer med verktyget, att TAKK öppnar upp möjligheter till 

konversationer mellan barn och pedagoger men även sinsemellan. Denna möjlighet är 

betydelsefull då barn lär sig själva men i samspel med en pedagog kan de utvecklas ytterligare 

uttryckte en av de intervjuade. Detta uttalande om samspel kopplar vi till begreppet den 

proximala utvecklingszonen.  

  

Majoriteten av pedagogerna argumenterade för att TAKK är ett gynnsamt verktyg för 

flerspråkiga barn då det bidrar till en möjlighet att interagera utan ett fullbordat verbalt språk. 

Flerspråkighet kan ses som hinder i den dagliga verksamheten och med hjälp av TAKK kan 

den befintliga kommunikationen underlättas. Verktyget kan skapa möjlighet till social 

interaktion för barn i förskolan poängterar en pedagog. Detta uttalande kopplar vi till det 

sociokulturella perspektivet där social interaktion är en central del.  En pedagog poängterar att 

TAKK går ut på att använda tecken tillsammans med det talade språket vilket kan bidra till att 

begreppsbildningen ökar. Hen förklarar att “ När jag tecknar lugnar jag ner tempot, vilket jag 

har sett gynnar barnen då de hinner reflektera över vad som sagts”.  Pedagogerna uttrycker att 

vårdnadshavare, förskolechef och kollegor är tillmötesgående gällande TAKK och de har inte 

upplevt någon som opponerat sig negativt om kommunikationsverktyget mer än att 

vårdnadshavare kan ha svårt att förstå verktyget då de själva har svårt att förstå det svenska 

språket. Att involvera vårdnadshavarna i användande av språkverktyget minskar ”glappet” 
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mellan förskolan och verksamheten. En pedagog uttrycker sig “… genom att involvera 

vårdnadshavarna kompletterar det förskolan vilket gör det lättare för barnen att lära sig”.  

 

Pedagogerna förhåller sig positiva till TAKK trots bristen på forskning och avsaknad på 

fortbildning. Endast en av de åtta pedagogerna hade tagit del av forskning inom området och 

det sökte pedagogen upp på eget initiativ. Övriga pedagoger uttrycker en önskan om att få ta 

del av forskning för att utöka sin förståelse för kommunikationsverktyget. De argumenterar 

för att de gärna skulle vilja få tillgång till nyare forskning men att det är svårt att få tag på, de 

skulle uppskatta att forskning erbjöds från förskolechef eller kommunen för att utvecklas och 

förhålla sig till nya tankesätt och metoder. En pedagog säger ”… det står ju att det främjar 

barns språkutveckling och vad stödjer det? Man skulle vilja en länk eller något liknande till 

det”. De intervjuade säger att de hör och märker av fördelarna av användandet men att en 

saknad av en vetenskaplig grund finns. Pedagogerna motiverar att de ser en förbättrad 

språkutveckling när TAKK används och motiverar på så sätt deras inställning till 

kommunikationsverktyget. 

 

7.1.2 TAKK för barn som har språksvårigheter 

De intervjuade uppmärksammar att TAKK är ett kommunikationsverktyg som hjälper alla 

barn på förskolan, både för att förstå och för att kunna uttrycka sig. Samtidigt som 

pedagogerna lyfter fram att det är viktigt för alla barn på förskolan läggs fokusen på de barn 

som har språksvårigheter, funktionsnedsättningar och barn med annat modersmål då de anses 

ha störst behov av verktyget. Pedagogerna framhåller att det finns en stor andel barn med 

annat modersmål i barngrupperna idag och att TAKK används som ett 

kommunikationsverktyg som ger positiva resultat. En pedagog poängterar att TAKK är ett 

stöd för språkutvecklingen speciellt för barn som inte har svenska som modersmål. För barn 

som har språksvårigheter eller funktionsnedsättning berättade pedagogerna att barnen lär sig 

ord tidigare då de kan teckna begreppet innan de kan uttala det. En pedagog förklarade ”… 

nej det är för alla egentligen, speciellt dem som har språksvårigheter naturligtvis” och en 

annan pedagog uttryckte sig ”… för dem som inte lärt sig att tala än”. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet har vi tolkat att de barn som inte kan prata eller inte har utvecklat 

ett tal blir TAKK deras språk och tecken blir deras sätt att kommunicera. De använder sig av 

tecken för att kunna förstå och förmedla vilket gör att vi anser att det blir en typ av artefakt. 

Medieringen sker här i kommunikationsutbyte mellan barnet och mottagaren med hjälp av 
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tecknandet. De intervjuade pedagogerna framhåller vikten av att använda tecken tillsammans 

med det talade språket då barn lätt kan använda sig av endast använder tecken i stället för ord 

vilket kan påverka ordförståelsen och ordförråden negativt. De intervjuade förklarar att de har 

barn med annat modersmål i barngruppen och att det kan vara lättare att teckna än att säga 

ordet, pedagogerna ser att barnen har problem med båda språken även sitt hemspråk och 

TAKK kan underlätta detta hinder. Det som är gemensamt är att de olika språksvårigheterna 

har ett behov av TAKK för att öka kommunikationsmöjligheterna. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det att pedagoger har en positiv inställning till användandet 

av TAKK trots bristen på forskning inom området. Det framkommer vikten av att använda 

tecken tillsammans med det talade språket annars kan det påverka barn ordförståelse och 

ordförråd negativt. Kommunikationsverktyget utvecklar alla barns språk men barn som har 

språksvårigheter, funktionsnedsättningar och annat modersmål anses ha störst nytta av 

verktyget.  

  

7.2 I vilka situationer använder pedagoger TAKK i den dagliga 

verksamheten? 
 

7.2.1 Övergångar mellan aktiviteter 

De intervjuade hävdar att TAKK ska användas under hela dagen och i alla situationer men de 

poängterar att det är svårt att uppnå detta. Pedagogerna använder sig av verktyget i 

exempelvis rutinsituationer eller när de ska byta aktivitet, fem av åtta intervjuade använde 

ordet ”övergångar” när de förklarar hur de använder kommunikationsverktyget. De förklarar 

att när de exempelvis ska gå ut använder sig pedagogerna av tecken samtidigt som de säger 

vad barnen ska ha på sig, såsom jacka och skor. Detta för att barn lättare ska förstå vad 

pedagogerna säger, en pedagog förklarar att ”Om barnen förstår och vi förstår, så förstår vi 

varandra och man behöver inte höja rösten”. De använder sig av tecken vid ett antal rutiner 

som sker i vardagen exempelvis vid maten, fruktstunden och vid samlingar. Vid måltider och 

fruktstunder kan barn kommunicera via tecken vad de vill ha, exempelvis teckna äpple eller 

mjölk. Det minskar frustrationen för barnet då den kan göra sig förstådd och det underlättar 

kommunikationen får både barn och pedagoger. Vid samling används TAKK för att förstärka 

och förstå sånger vilket medför en extra tydlighet och när barn inte förstår är verktyget ett 

effektivt hjälpmedel. Samlingarna beskrivs som ett effektivt tillfälle att introducera nya tecken 
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för barngruppen, en pedagog förklarar ”Vi använder oss av babblarna och deras 

ansiktsuttryck, när babblarna är arga kan vi introducera tecknet arg och försöka få in det 

naturligt”. De framkommer som viktigt att endast introducera några tecken i taget för att 

sedan upprepa de tills barnen kommer ihåg dem och kan använda sig av dem när 

kommunikationen brister. 

  

En situation som pedagoger inte nämner är användning av tecken i den fria leken. Detta är 

något som pedagogerna utelämnar och fokusen riktas istället mot de olika rutinsituationerna i 

förskolan. Pedagogerna förklarar att de använder TAKK under hela dagen och i ett flertal 

situationer, men ingen uttrycker sig specifikt om att använda tecken i leken. Det är en 

pedagog som förklarar ”Men det gäller ju bara att få in det i rutiner, som i leken för jag kan 

använda tecken” och det är endast vid detta tillfälle ordet ”leken” tas upp. Det ses som en 

svårighet att få in tecken i vardagliga rutiner och det är ytterligare en svåriget att få in det i 

barnens fria lek och istället läggs fokusen mot att få in tecken naturligt i de olika 

rutinsituationerna. 

 

7.2.2 Att använda material 

När vi frågade om i vilka situationer pedagogerna använder sig av TAKK (Bilaga 1) framkom 

det även att alla använde sig av något material i de olika situationerna. När vi frågade om 

materialet svarade fyra av åtta intervjuade pedagoger att de hade material från internet och 

böcker som de hade fått leta upp på egen hand. De har använt sig av olika hemsidor och en 

pedagog förklarar att de abonnerar på vissa sidor för att få ta del av material. De har dragit ut 

kopior från olika TAKK-böcker med tecken och bilder som tillhör varandra, exempelvis en 

bild på en hund samt hur hund tecknas. Det vanligaste materialet som används är av denna typ 

och det sätts upp bilder och tecken på förskolans väggar för att de ska vara tillgänglig för 

pedagoger och barn. Två av de fyra intervjuade har även gjort en väska som kan tas hem av 

vårdnadshavare där alla tecken med tillhörande bild finns som de arbetar och diskuterar om i 

förskolan. De andra fyra pedagogerna hade fått material från internet och genom en utbildning 

de deltagit i. Pedagogen förklarar ”Ja det var ju den där kursen vi gick, då fick vi massa 

papper med ord, meningar, lite sånger så det är de, vi har inget annat utan vi har letat via 

datorn en del”. 
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Två av de åtta intervjuade förklarade även att de hade en nyckelknippa med bilder som de 

kunde fästa i byxkanten som används för att ha tecken lättillgängligt under hela dagen. Den 

ena pedagogen hade skapat nyckelknippan tillsammans med en specialpedagog. Det 

framkommer att majoriteten av materialet de använder på förskolorna är gjorda på egen hand 

eller med inspiration från utbildningar de har deltagit i. Det är pedagogernas ansvar att hitta 

och skapa materialet och de utför detta arbete på planeringstider eller när det är en lugn stund 

och en pedagog kan gå iväg. 

  

Sammanfattningsvis använder pedagogerna sig av TAKK mestadels i övergångar mellan olika 

rutinsituationer för att underlätta kommunikationen mellan barn och pedagoger. 

Användningen av verktyget i den fria leken framkommer inte i intervjuerna. De använder 

även olika material exempelvis bilder med teckenförklaringar och nyckelknippa med bilder 

och tecken. Stor del av materialet de använder sig av är gjort på egen hand och det är 

pedagogerna ansvar att hitta och skapa materialet. 

 

7.3 Vilka möjligheter och utmaningar upplevs med användandet av 

TAKK? 
 

7.3.1 Gynnsam språkutveckling 

Enligt pedagogerna bidrar TAKK till en gynnsam språkutveckling vilket är en möjlighet med 

kommunikationsverktyget, inte bara för barn som har språksvårigheter men även för 

flerspråkiga barn och yngre barn som inte har ett utvecklat verbalt språk. En av pedagogerna 

uttrycker att hen upplever att barn lär sig orden och uttalet fortare med hjälp av TAKK. Det 

kan dock ta tid för barn innan de förstår kopplingen mellan tecknet och ordet men det viktiga 

är att fortsätta. Hen anser även att det är viktigt att inte ta bort tecken eftersom det är som att 

ta bort ett ord för de barn som endast använder sig av TAKK -tecken. 

Kommunikationsverktyget används som förstärkning av det talade språket för att barn tydligt 

ska kunna se och förstå vad som menas. Tecken kan förstås som begrepp, och varje individ 

måste göra sig en uppfattning av vad tecknet betyder i relation till den egna kunskapen. En 

pedagog uttrycker sig på följande sätt: 
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Vi kan teckna pussel, men om barnet inte har någon uppfattning om vad pussel är bidrar 

inte tecknet till ett användbart begrepp, då är barnet tvunget till att lära sig det nya 

begreppet pussel och tecken blir som ett stöd i processen.  

 

Detta kan ses som en möjlighet poängterar pedagogerna då barn på så vis får en bredare 

begreppsuppfattning. Målet med TAKK är att barn utvecklar ett naturligt förhållningssätt till 

tecknandet i samspel med det verbala språket och vara trygga i att använda det med både 

andra barn och till pedagoger. TAKK ska vara likvärdig det talade språket och det svenska 

teckenspråket, en pedagog förklarar ”Teckenspråk är också ett språk precis som spanska och 

serbokroatiska”. I dagens förskolor finns en mångfald som innefattar barn med olika 

modersmål och barn som har varierande språksvårigheter, här kan TAKK bidra till en 

likvärdig verksamhet. I det sociokulturella perspektivet framkommer vikten av att kunna 

uttrycka sig och integrera med andra vilket vi anser att kommunikationsverktyget ger 

möjlighet till.  

 

En ytterligare möjlighet med TAKK är att kommunikationsverktyg är lättillgängligt då det 

kan hämtas från internet. Tecken och bilder kan hämtas gratis vilket gör att förskolor med 

sämre ekonomiska förutsättningar kan använda sig av materialet poängterar en pedagog. Det 

är även ett material som de lätt kan ta med sig och använda under dagen. En pedagog 

förklarar ”Barnet som har språksvårigheter anammar det och pekar och visar på bilderna i 

nyckelknippan, det har blivit barnets kommunikation” och en annan poängterar att ”Det som 

är bra med TAKK är att man bara behöver använda händerna”. Pedagogerna sätter även upp 

bilder i verksamheten så barnen kan se tecken och använda dem, det blir lättillgängligt för 

både barn och pedagogerna. Denna tillgänglighet gör att det blir ett verktyg som kan användas 

vid flertal tillfällen, pedagogerna kan stödja barns språkutveckling hela dagen enligt de 

intervjuade.   

 

7.3.2 Specialpedagogiska insatser 

En aspekt som kan anses vara både en möjlighet och en utmaning är den externa hjälp som 

vissa förskolor har möjlighet att ta del av. Några av pedagogerna förklarade att de fått hjälp 

från olika instanser såsom specialpedagog, logoped och habilitering vilket vi benämner som 

extern hjälp. Möjligheterna med dessa insatser är att pedagoger får stöttning och hjälp i 

användandet av TAKK. För att få externa insatser behöver barngruppen ett barn som har 
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speciella behov såsom diagnoser, talproblem eller hörselnedsättning. Insatserna kan utföras på 

olika sätt, en tillvägagångsätt är att en specialpedagog kommer ut till de aktuella 

avdelningarna som är i behov av det. Detta går att koppla till en pedagogs uttalande om “... en 

specialpedagog kom hit tre gånger och hade praktiska workshops med oss pedagoger här på 

förskolan”. Ett annat tillvägagångsätt är att pedagoger får gå på möten med habilitering och 

logoped som sker tillsammans med vårdnadshavare och i vissa fall i samråd med 

specialpedagog vilken en annan pedagog uttalar sig om “... en pedagog från arbetslaget får gå 

på möten tillsammans med föräldrar till exempelvis logoped”. 

  

Det som anses vara en utmaning i detta är att det ofta är en pedagog i arbetslaget som blir 

involverad i dessa möten och vissa förskolor inte blir erbjudna denna hjälp på grund av 

ekonomiska svårigheter. I och med att det är en pedagog som får utökad utbildning läggs 

ansvaret på denne att föra den nya kunskapen vidare till resterande av arbetslaget/ förskolan. 

Pedagogerna yttrar sig om att de gärna skulle vilja få ta del av mer kurser och föreläsningar 

om TAKK som en del av den externa hjälpen. Genom en gemensam fortbildning ökar 

kunskapen hos alla i arbetslaget och kunskapen mellan pedagogerna blir mer balanserad. 

 

7.3.3 Ett arbetssätt för hela arbetslaget 

I frågan om det finns några svårigheter/utmaningar med användandet av TAKK (Bilaga 1) 

framkommer det att pedagogerna framhåller en stark önskan om ett gemensamt arbetssätt 

inom arbetslaget. Det som lyftes fram var vikten av en jämlik utbildning för att på så sätt 

kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Då vissa pedagoger inte har någon utbildning alls 

medan andra är väl utbildade inom TAKK leder det till att en pedagog får huvudansvaret. En 

pedagog förklarar att ”Jag kan teckna men de andra är inte lika duktiga på det. Det blir att jag 

gör allting och dem använder det när jag använder det, men det är svårt när man inte är 

jätteduktig”. Det lyfts även fram vikten av att hela arbetslaget stöttar och har ett gemensamt 

engagemang, en pedagog förklarar: 

 
Jag skulle vilja få in det så vi arbetar som ett arbetslag, att alla i arbetslaget skulle få 

samma utbildning och möjligheter. Svårigheterna är att alla inte använder sig av TAKK 

och att det görs på olika sätt.  
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Användandet av verktyget varierar om det används avdelningsvis eller på hela förskolan. Sex 

av de åtta intervjuade sa att materialet används avdelningsvis och två av de åtta intervjuade sa 

att det används på hela förskolan. De förskolor som använder verktyget på hela förskolan 

förklarar att behovet finns på flera avdelningar och då infördes ett gemensamt arbete där alla 

pedagoger fick utbildning och vägledning. En förskola skapade ett gemensamt material med 

specialpedagogen medan på den andra förskolan är det en utbildad pedagog som hjälper de 

andra avdelningarna vid behov. När TAKK endast används avdelningsvis uttrycker 

pedagogerna att det finns ett behov av verktyget på deras avdelning och att behovet inte är 

lika stort på de andra avdelningarna. En pedagog förklarar att ”Jag tror också att många inte 

använder det på grund av att de inte ser det behovet som finns.” och en annan framhåller ”… 

det används kanske mer på andra avdelningen för att de har barn som behöver det men än vad 

vi gör”. De ses som ett verktyg som lätt rinner ut i sanden och det krävs ett stort intresse och 

behov för att hålla det levande i verksamheten vilket kan vara svårt då det fattas ett 

gemensamt arbetssätt enligt pedagogernas uppfattning. 

  

7.3.4 Bristande självförtroende 

Något som även framkom i intervjuerna var osäkerheten hos pedagogerna på deras egen 

förmåga gällande TAKK. De upplevde svårigheter med att använda tecken med självsäkerhet 

och tvivlar ofta på den egna förmågan som en pedagog uttryckte sig: 

 
Jag kan en massa ord och har intresset men jag måste bara våga använda dem mera. Det 

är också viktigt att ha ett öppet klimat där det inte finns några rätt eller fel och där man 

vågar prova.  

 

En faktor som spelar in i den ojämna kompetens som finns inom TAKK är hur länge 

pedagogerna varit i kontakt med kommunikationsverktyget. De intervjuade pedagogerna hade 

mellan 2 -15 års erfarenhet av TAKK, vilket kan vara en bidragande faktor till den obalans 

som finns i arbetslagen. I vissa förskolor hade inte hela arbetslaget fått utbildning och vissa 

pedagoger upplevde detta som en bidragande faktor, en pedagog förklarar ”... det är ju massa 

ny personal som inte gått utbildningen som också skulle behöva gå den, men det har de tyvärr 

inte gjort”. Utbildning och fortbildning är något som saknas i förskolorna poängterar 

pedagogerna. Är vi frågade om de erbjudits utbildning eller fortbildning (Bilaga 1) svarade de 

bland annat ”Nej det har bara skett en gång under tjugo år. Så det är ju inte speciellt vanligt” 
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och ”Tyvärr så är jag självlärd men jag skulle jättegärna velat gå kurser, jag har tagit upp det 

med chefen många gånger men det finns inte pengar”. En stor variation mellan pedagogernas 

erfarenhet och en avsaknad av utbildning och fortbildning inom TAKK medför en osäkerhet 

inom arbetslaget där ansvaret för arbetsuppgifterna inte blir en självklarhet. De intervjuade 

förklarar att avsaknaden på aktuell forskning begränsar vidareutbildning hos dem som har 

intresset för att vidareutveckla sina kunskaper. 

  

Att få in verktyget naturligt uttrycker pedagogerna också är en stor utmaning med 

användandet av kommunikationsverktyget och de förklarar att detta kan bero på deras osäkra 

förhållningssätt till TAKK. De förklarar att det är svårt att använda det naturligt och det 

resulterar i att det endast används vid samlingar och andra planerade aktiviteter. Tiden för att 

lära sig nya tecken och för att repetera de gamla prioriteras inte även fast det önskas. 

Pedagogerna anser att kommunikationsverktyget är gynnsamt för barns språkutveckling men 

att osäkerheten kring det försvårar användandet, en pedagog förklarar: 

 
… få tid att lära sig tecken jag har inte fått, man glömmer ju bort så att det tar lite tid till 

att få fram det igen. Att man i vanliga situationer kommer ihåg hur TAKK-tecknet 

faktiskt är. Jag önskar nog att man redan hade det från när man kom ut från 

utbildningen faktiskt för man har igen det sen. 

 

Sammanfattningsvis framhålls möjligheterna med TAKK som ett verktyg som gynnar barns 

språkutveckling genom att de lär sig begrepp fortare och får möjligheten att samspela med sin 

omgivning. Det synliggörs en variation om hur specialpedagogiska insatserna fördelas och det 

gäller även möjligheten till utbildning och fortbildning vilket är en av de utmaningar 

verktyget medför. Detta kan vara en bidragande faktor till att pedagogerna känner en 

osäkerhet till den egna förmågan och medför avsaknaden av ett gemensamt arbetssätt. 

Pedagogerna förespråkar mer tid till att lära sig nya tecken och upprepa de befintliga vilket 

skulle medföra ett mer naturligt användande i vardagen.  

  

8. Avslutande diskussion  
Stycket börjar med en metoddiskussion där fördelar och nackdelar presenters. Sedan kommer 

resultatet diskuteras utifrån den tidigare forskningen och hur det speglar de 
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yrkesprofessionella konsekvenserna. Avsnittet avslutas med en sammanfattning och förslag 

på vidare forskning. 

  

8.1 Metoddiskussion      
Genom vår kvalitativa intervjustudie synliggjordes pedagogers åsikter och tankar om TAKK 

som verktyg vilket vi strävade efter och det blev till en fördel. Nackdelen med att vi valde en 

kvalitativ insamlingsmetod är svårigheten att kunna återskapa studien och få exakt samma 

resultat. Vi valde att genomföra två intervjuer tillsammans vilket kan ha medfört att 

pedagogen kände sig obekväm då hen kan ha upplevt sig underlägsen i situationen. 

Intervjuerna genomfördes med öppna frågor vilket gav oss möjligheten att ställa nödvändiga 

följdfrågor utifrån våra forskningsfrågor samt att pedagogerna kunde tala öppet om fenomenet 

vilket resulterade i både intressanta och oväntade svar. När intervjuerna genomfördes märktes 

det dock att pedagogerna verkade vara stressade vilket ibland bidrog till korta och 

outvecklade svar. Vi tolkar att det hade att göra med arbetsbelastning, att de behövdes i 

barngruppen. Vi hade en önskan om längre och mer detaljrika svar för att få ett mer trovärdigt 

resultat, men fick förhålla oss till att de intervjuade endast hade en begränsad tid avsatt för 

intervjun. Vi spelade in intervjuerna vilket medförde att inget gick miste om när vi 

transkriberade materialet och vi kunde återuppspela materialet om något var otydligt. Att 

transkribera inspelade intervjuer är ett tidskrävande arbete och tillsammans med den 

empiriska mättnaden blev det en bidragande faktor till att intervjuerna begränsades till antalet 

åtta. Intervjuerna transkriberades och kodades med inspiration från det fenomenologiska 

analysmodell vilket var till en fördel då vi hade tydliga steg att gå efter. Detta medförde att 

arbetssättet för att hantera empirin genomfördes likvärdigt och systematiskt och vår 

förhoppning är att detta skapade ett mer trovärdig och lättförståeligt resultat. Eftersom vi 

analyserat utifrån den fenomenologiska analysmodellen var en central del att hitta likheter 

vilket upplevdes som en svårighet när materialet skulle kodas och tematiseras då vi såg att 

enstaka uttalande skilde sig. I och med att materialet kodades kan en felmarginal uppstå 

eftersom det blir en personlig tolkning, trots detta valde vi att koda för att få en övergripande 

bild över potentiella teman. Om vi valt en annan analysmodell kunde detta medföra att 

analysen av resultatet fått ett annat fokus eftersom den fenomenologi hade en tydlig 

analysmodell att gå efter. De slutsatser som kan dras är att studier om TAKK kan genomföras 

med hjälp av olika angreppssätt exempelvis observationer, enkäter och intervjuer beroende på 
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forskningsfrågor och syfte. Alla dessa tillvägagångssätt har fördelar och nackdelar men vi 

ansåg att intervju gynnade oss mest i relation till vårt syfte. 

 

8.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie är att problematisera pedagogers förhållningssätt till TAKK och de 

möjligheter och utmaningar som kommer med kommunikationsverktyget. Som tidigare 

forskning visat (Dicarlo et al., 2001; Anderson, 2006) är slutsatsen att pedagoger och 

vårdnadshavare har ett positivt förhållningssätt till användandet av TAKK. Pedagoger 

uttrycker sig om att kommunikationsverktyget stöttar barns uttrycksförmåga, talsvårigheter 

och underlättar den vardagliga kommunikationen (Anderson, 2006). Det krävs att verktyget 

används kontinuerligt och systematiskt vilket kan vara tidskrävande men verktygets fördelar 

väger upp nackdelarna (Martinsson Niva, 2010). Vårdnadshavare anser även de att verktyget 

är positivt och underlättar kommunikationen. Barn som har språksvårigheter använder sig av 

verktyget för att kommunicera vilket minskar frustrationen som kan uppstå när de inte kan 

göra sig förstådda (Goodwyn et al., 2000). Forskning visar på att vårdnadshavare använder sig 

av tecken som ett hjälpmedel för att utveckla barns språk men när barnet sedan börjar tala 

slutar tecknandet och fokusen skiftar till det verbala språket istället (Pizer et al., 2007). Detta 

kan vara på grund av en osäkerhet kring att barn utan språksvårigheter ska komma efter i 

språkutvecklingen genom att endast använda tecken (DiCarlo et al., 2001).  

 

I vår studie framkommer det i likhet med forskning att pedagogerna är positiva till 

användandet av kommunikationsverktyget då det används för att gynna alla barns 

språkutveckling även för de som inte har det verbala språket. Det bildas ett samspel mellan 

barn och personer i deras omgivning genom att teckna vilket medför att barnen kan lära sig 

tillsammans med sin omgivning. Samspel och kommunikation ses som centrala delar för 

lärandet vilket vi kopplar till den proximala utvecklingszonen, här synliggörs även hur 

tecknandet blir en typ av artefakt som bidrar till samspel. Barn använder TAKK för att 

kommunicera och förstå sin omgivning vilket vi kopplar till begreppet mediering då det 

förklarar hur artefakten agerar som ett hjälpmedel. De intervjuade pedagogerna förklarar att 

alla vårdnadshavare de har kommit i kontakt med har varit positiva till användandet, det ses 

som en ytterligare kunskap att kunna uttrycka sig ickeverbalt. Tidigare forskning och vår 

studie ger en sammanhängande bild där TAKK ses som ett positivt verktyg. Vid djupare 

analys synliggörs dock en tveksamhet till användandet. Den största tveksamheten syns hos 
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vårdnadshavare då de ser användandet som ett delmål för barns språkutveckling och inget 

bestående hjälpmedel vilket motsätter deras positiva inställning till kommunikationsverktyget. 

I vår studie syns en frustration hos pedagogerna då de saknar ett systematiskt och gemensamt 

arbetssätt och det tidskrävande arbetet som verktyget medför. Denna positiva inställning till 

användandet av TAKK kan ställas i relation till det begränsade forskningsområdet, samt det 

begränsade utbudet av utbildning och fortbildning hos pedagogerna. 

 

I tidigare forskning ses TAKK som svagt forskningsbaserat och intresset för vidare forskning 

är relativt litet trots kunskapsluckan som finns. Det saknas starka bevis för både de hävdade 

fördelarna och för de potentiella nackdelarna kommunikationsverktyget kan medföra 

(Fitzpatrick et al., 2014). Verktyget kan ha en positiv effekt på barns språkutveckling 

kortsiktigt, men hur det påverkar barn långsiktigt finns det ingen omfattande forskning om 

(Mueller et al., 2014; Anderson, 2006). Denna avsaknad av forskning framkommer även i vårt 

resultat där endast en av de åtta intervjuade hade tagit del av nyare forskning om verktygets 

möjligheter och utmaningar. De intervjuade poängterar att forskning har en betydande roll för 

att de ska kunna utvecklas och få en djupgående förståelse för hur kommunikationsverktyget 

ska appliceras i verksamheten.  De har en önskan om att forskning ska erbjudas från 

förskolechef eller kommunen då det anses vara svårt att söka på egen hand. Möjligtvis kan 

pedagogernas ökade intresse för ämnet medföra en bredare efterfrågan på forskning, vilket i 

sin tur bidrar till att forskningsluckan och en problematisering av TAKK uppmärksammas. 

 

Heister Trygg (2010) i likhet med Anderson (2006) beskriver TAKK som ett 

kommunikationsverktyg vars målgrupp är hörande barn men fokusen riktas mot barn som har 

funktionsnedsättningar och barn som har språksvårigheter. Även andra studier anser att 

flerspråkiga barn har möjlighet att gynnas av verktyget då de ges möjligheten till att göra sig 

förstådda utan att kunna det svenska språket (Skans, 2011). I Lpfö 18 synliggörs förskolans 

ansvar att bidra till att varje barn ska få förutsättningar att utveckla sitt språk även barn i 

behov av teckenspråk ska ha rätt till dessa förutsättningar (Skolverket, 2018).  I och med att 

TAKK används som ett kommunikationsverktyg är det viktigt att varje individ får sina behov 

tillgodosedda och att pedagoger har kunskap om kommunikation, språk, tal och 

språksvårigheter (Heister Trygg, 2010). I vårt resultat framgår att de intervjuade pedagogerna 

delar denna syn om målgrupp d.v.s. att TAKK är för barn som har svårigheter. De förklarar 

att det även gynnar hela barngruppen oavsett svårigheter eller inte. Något som pedagogerna 

starkt betonade var att även flerspråkiga barn har nytta av kommunikationsverktyget och att 
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de själva ser en förbättring i språkuppfattningen och kommunikationen. Pedagogerna 

uttrycker att TAKK är effektivt för alla barn och de skulle önska att utbildning erbjuds för alla 

oavsett barngrupp då de ser de positiva aspekterna av användandet av TAKK. 

  

Utifrån resultatet i vår studie går det att utläsa en pedagogs önskan om att tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation ska ingå i förskollärarutbildningen som en del 

av kunskapsmålen. Detta står i kontrast till forskning (Fitzpatrick et al., 2014) som 

argumenterar för att det inte är relevant att inkludera verktyget i utbildningen innan forskning 

visar på de långsiktiga konsekvenserna. Här krockar forskningen med pedagogiken där 

pedagogerna ser de fördelar som verktyget ger i praktiken medan forskningen vill ha en högre 

reliabilitet innan ställningstagande kan göras.  

  

Det syns tydligt hur möjligheterna till att få extern hjälp varierar mellan förskolorna. De 

intervjuade förklarar att en del förskolor utformar materialet tillsammans med specialpedagog 

och får ta del av information från logoped och habilitering medan andra pedagoger får 

utforma materialet på egen hand. Heister Trygg (2010) poängterar att detta kan få 

konsekvenser då det krävs en speciell kompetens kring verktyget hos pedagoger som ansvarar 

för att introducera TAKK i verksamheten. Verktyget ska anpassas efter individens och 

gruppens behov och pedagoger behöver kunskap om kommunikation- och språksvårigheter 

när de ska använda sig av TAKK i verksamheten. Det är kommunens ansvar att utbilda 

personalen eller ta stöttning från andra verksamheter (ibid). I vår studie förklarar pedagogerna 

att kommunikationsverktyget är för alla barn och det gynnar alla barns språkutveckling, men 

kommunen erbjuder endast stöttning av extern hjälp när barngruppen har en individ som har 

speciella behov såsom talproblem eller hörselnedsättning. Detta leder till att pedagogerna 

saknar den speciella kompetens kring TAKK och inte erbjuds någon extern hjälp om 

barngruppen inte består av något barn som har behov av extra stöd. Kommunens ekonomiska 

förutsättningar påverkar även vilket externt stöd pedagogerna får tillgång till då det kan vara 

kostsamt att använda sig av utomstående hjälp. De varierande förutsättningarna pedagoger får 

påverkar de didaktiska konsekvenserna för yrkesutövandet och TAKK ses som en möjlighet i 

vissa arbetslag medan i andra arbetslag kan det medföra stora utmaningar. Pedagogerna får 

ansvara själva för materialet och utövandet trots avsaknaden av grundläggande kompetens 

som behövs vilket kan medför den osäkerhet pedagogerna uttrycker sig om. Att använda 

tecken med självförtroende och få in det naturligt i vardagen anses vara svåra delar och en 



 
 

28 

önskan om mer utbildning och fortbildning är stark hos pedagogerna vilket sätter press på ett 

bättre samarbete mellan kommunen och förskolor. 

  

Under 1970-talet fick språket en central roll i förskola/skola vilket framkommer i både 

Barnstugeutredning och senare i det Pedagogiska programmet. Språkets betydande roll 

fortsätter att betonas och enligt aktuell forskning ska pedagoger i förskolans verksamhet stötta 

alla barn i deras kunskaps- och språkutveckling oavsett funktionsnedsättning och etnicitet 

(Skans, 2011; Bajar & Liberg, 2010). Detta ligger i linje med de skrivningar om språkets 

betydelse och arbetslagets riktlinjer i Lpfö 18 om att ge stöd till barn som befinner sig i 

svårigheter och samtidigt utmana dem i sin språk- och kommunikationsutveckling. I och med 

den senaste revidering av läroplanen framkommer det att förskolan ska ge barn som har 

språksvårigheter förutsättningar för att utveckla teckenspråk. Barn ska ges möjlighet till 

utrymme för att uttrycka åsikter och kunna påverka sin situation (Skolverket, 2018). För att 

kunna leva upp till målen i Lpfö 18 framkommer det i vår studie att pedagoger använder sig 

av olika material tillsammans med tecknandet. Majoriteten av materialen är utskrivna bilder 

med tillhörande teckenförklaringar som de hämtat från sidor via Internet. Dessa bilder sätts 

sedan upp på avdelningens väggar för att vara lättillgängligt för pedagoger och barn vilket i 

sin tur kan bidra till en bättre begreppsbildning hos barnet.  

 

I vår studie beskriver pedagogerna att materialet från specialpedagog, logoped och 

habilitering är specifikt anpassat för det enskilda barnet som exempelvis kan vara olika 

övningar och häften. Vid två förskolor användes även en nyckelknippa bestående av 

personliga bilder med tillhörande teckenförklaringar för att kunna bidra med en fungerande 

kommunikation mellan barnet och pedagogen. Språkets status har ökat med tiden och denna 

utveckling kommer troligtvis att fortsätta på grund av den pågående skolifiering som sker i 

svenska förskolor. En fördel som detta kan medföra är att upptäckten av språksvårigheter sker 

tidigare eftersom lärandeuppdraget ställer krav på samspel mellan pedagog och barn. Som 

nämns i avsnittet ”Barns språkutveckling” är det svårt att upptäcka barns språksvårigheter då 

det är svårt uppmärksamma förens barn börjat tala och samspela med sin omgivning. I den 

nyutgivna läroplanen för förskolan 2018 är språk en central del med ett flertal strävansmål för 

pedagogerna att följa gällande barns språkutveckling, dock framgår det inte hur de ska gå 

tillväga vilket vi anser vara en nackdel med denna skolifiering. TAKK används som ett 

kommunikationsverktyg för att nå upp till dessa strävansmål som rör alla barns möjlighet till 

en gynnsam språkutveckling och pedagoger utformar material som stöd. Vårt resultat visar på 
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en ojämn och varierande möjlighet till stöd av specialpedagogiska insatser vilket vi anser 

skulle kunna förbättras om kommunerna får bättre ekonomiska förutsättningar. Detta kan 

resultera i ett förbättrat stöd av specialpedagogiska resurser till pedagoger i förskolan.  

 

Som det beskrivs ovan är svenskt teckenspråk inte detsamma som TAKK, men är nära 

relaterat då båda består av tecknande handgester vilket medför att de går att dra paralleller 

mellan dessa två i styrdokument och forskning (Specialpedagogiska myndigheten, 2018). 

Denna skillnad kan bli problematisk i en barngrupp som både har barn som har 

språksvårigheter och barn som är dövt. Om pedagogerna har introducerat TAKK i 

barngruppen och använder det för att kommunicera, hur ska pedagogerna förhålla sig till 

verktyget om ett dövt barn börjar i barngruppen? Frågan är då om pedagogerna ska använda 

sig av teckenspråk med det döva barnet då den har rätt till det enligt läroplanen eller ska de 

använda TAKK-tecken för att kommunicera med barnet. Pedagogerna bör fundera över om de 

ska välja att introducera både teckenspråk och TAKK för barnet med risken för en förvirring, 

eller ska de introducera ett kommunikationsverktyg med risk för att begränsa barnet i dess 

kommunikation. Denna problematik som kan uppstå när TAKK används bör uppmärksammas 

och diskuteras för att förhindra den osäkerhet som kan uppstå i förskolorna, det behövs även 

forskning inom området för att ge en vetenskaplig grund. 

 

Sammanfattningsvis anses Heister Trygg (2010) att TAKK är ett verktyg för hörande personer 

med fokus riktat mot barn som har funktionsnedsättningen eller barn som har 

språksvårigheter. Det behövs speciell kompetens hos pedagoger som för in 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet. TAKK är inget språk utan det används 

som ett kommunikationsverktyg tillsammans med det talande språket (ibid). Läroplanen för 

förskolan har utvecklats och alla barns rätt till att uttrycka sig framkommer som en central del 

och det är pedagogens ansvar att ge barn denna möjlighet (Skolverket, 2018). Pedagoger och 

vårdnadshavare har ett positivt förhållningssätt till verktyget trots att forskning om långsiktiga 

konsekvenser saknas (Fitzpatrick et al., 2014). Det framkommer i vår studie att pedagogerna 

önskar ett gemensamt arbetssätt då verktyget ofta används avdelningsvis på förskolor vilket 

medför att verktyget lätt rinner ut i sanden om inte intresset uppehålls av hela arbetslaget. 

Studien uppmärksammar även en brist på självförtroende när det kommer till användandet av 

kommunikationsverktyget hos pedagogerna. En orsak till detta kan vara att utbildning och 

fortbildning varierar mellan pedagogerna och förskolorna vilket kan skapa en obalans då 

arbetsuppgifterna inte blir självklara. Denna intervjustudie har problematiserat pedagogers 
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förhållningssätt till TAKK och belyst hur verktyget används i förskolor. Detta medförde även 

att vi kunde uppmärksamma möjligheter och utmaningar som uppstår när 

kommunikationsverktyget används av yrkesverksamma pedagoger i förskolans verksamhet. 

Detta resultat hoppas vi kan inspirera andra till att forska vidare om de långsiktiga 

konsekvenserna av TAKK i förskolan. 

 

8.3 Vidare forskning 
I vår studie har vi valt att fokusera på pedagogers förhållningsätt till TAKK. Förslag på vidare 

forskning är att rikta fokus mot vårdnadshavares syn på arbetet med verktyget i förskolan för 

att även få deras perspektiv och synpunkter. Det kan synliggöras om pedagoger och 

vårdnadshavare har ett gemensamt synsätt på verktygets möjligheter och utmaningar eller om 

det finns delade åsikter om TAKK.  Förslag på ytterligare forskning är att uppmärksamma 

barns förhållningssätt till TAKK genom att intervjua dem för att deras perspektiv på 

verktygets möjligheter och utmaningar. Om barnen ser verktyget som inkluderande eller 

exkluderande då vi i vår studie såg en problematik kring detta.  

 

Vi valde att fokusera på pedagogers uppfattning om TAKK och det intressanta var deras ord 

och tankar om kommunikationsverktyget. Det skulle vara intressant att byta fokus till hur 

pedagogerna faktiskt använder TAKK i verksamheten. Detta skulle kunna göras genom 

observationer i verksamheten för att kunna synliggöra i vilken utsträckning pedagogerna 

använder verktyget samt hur barnen anammar TAKK. 

 

Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer men skulle kunna genomföras via kvantitativa 

insamlingsmetoder som exempelvis enkäter. Detta skulle kunna bidra med mer empiriskt 

material vilket kan medföra en mer övergripande bild av pedagogers förhållningssätt till 

TAKK samt i vilken utsträckning kommunikationsverktyget används.  
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Intervjuguide 

Bakgrundskunskap 

• Tack för att jag fick komma hit och prata med dig. Skulle du kunna börja med att 

berätta lite om hur länge du/ni använt TAKK, och hur det kommer sig att ni började 

med det? 

• Är det vanligt att utbildning inom TAKK erbjuds här hos er? 

• Skulle du kunna berätta i vilka situationer du använder dig av TAKK, och varför just 

dessa situationer? 

• Finns det, enligt dig, några svårigheter/utmaningar med att använda TAKK? 

• För vilka barn är TAKK gynnsamt? 

• Hur anser du att TAKK påverkar barns språk och kommunikationsutveckling? 

 

Material 

 

• Använder du dig av något material? 

• Används materialet avdelningsvis eller övergripande på hela förskolan.  

• Hur fick ni tag i det material som används på förskolan 

 

Allmänt  

 

• Har du fått tagit del av forskning inom ämnet?  

• Har du upplevt någon som har ett kritiskt förhållningssätt mot TAKK? Exempel från 

kollegor, förskolechef eller vårdnadshavare? I så fall, vad för kritik? 
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Samtycke av deltagande 

Detta examensarbete utförs av Matilda Persson och Emma Dahlgren under perioden 2019-04-

10 till 2019-06-12 på Örebro universitet. Syftet med denna studie är att belysa 

yrkesverksammas åsikter kring TAKK och vilka hinder användandet av verktyget kan 

medföra. Du kommer att ingå i en grupp med sju andra pedagoger som deltar i denna 

intervjuundersökning. Du har rätt till att återkalla ditt samtycke och medverkan under studiens 

gång. Det insamlade materialet kommer endas att användas i denna rapport och inte lämnas ut 

till obehöriga. Dina personuppgifter anonymiseras och skyddas. 

 

Signatur av den berörda:  

 

 

 

 

 

Samtycke av behandling av personuppgifter  

 

Detta examensarbete bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan 

när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna kommer då inte att behandlas vidare. De 

insamlade uppgifterna som består av inspelning av röster kommer enbart att användas av 

Matilda Persson och Emma Dahlgren, som är studenter vid Örebro universitet, för att skriva 

uppsats på Förskollärarprogrammet. Uppgifterna kommer att användas under tiden 2019-04-

10 till 2019-06-12 varefter de raderas. Du kan ta del av de uppgifter som registrerats om dig, 

återta ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifterna eller lämna synpunkter på 

behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Matilda Persson, Emma 

Dahlgren eller handledaren Sanela Bajramovic. Frågor om hur Örebro universitet behandlar 

personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. 

Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen. 

 

 

Signatur av den berörda: 
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