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Förord 

Vi skulle vilja tacka de pedagoger som intervjuats i studien för deras medverkan. Vi skulle 
även vilja tacka våra handledare Helen Bergstadius, Åsa Gardelli och Annika Strömqvist för 
deras stöd under arbetets gång. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla dem som har ställt upp och 
stöttat oss under hela denna process.  

Lärarutbildningen, januari 2010  

Charlotta Jönsson och Lisa Larsson 



 

 

Abstrakt  

Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger inom förskola och skola resonerade när 
de började använda sig av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. 
De frågeställningar som ställts är vilka erfarenheter och kunskaper som ledde fram till att 
pedagogerna började använda sig av TAKK samt hur pedagogerna motiverar sitt införande av 
TAKK. Studien är en kvalitativ undersökning och metoden som har använts är kvalitativa 
intervjuer. I studien har tre pedagoger inom förskolan och tre pedagoger inom skolans tidigare 
år som arbetar med TAKK intervjuats. Resultatet som har framkommit är att pedagogerna 
hade olika kunskaper och erfarenheter vid införande av TAKK och motiveringen till att 
TAKK började användas var att ett eller flera barn som var i behov av tecken började i 
verksamheten. Resultatet visar även att pedagogerna inte haft någon konkret koppling till 
styrdokumenten vid införandet eftersom det fanns ett behov av införandet. Vid direkt fråga 
kan de dock koppla till styrdokumenten främst kopplingar till de delar som behandlar 
individualisering och kommunikation. Litteraturen visar på samma sak som pedagogerna 
uttrycker, att TAKK hjälper barns kommunikation och ger möjlighet att kommunicera med 
omvärlden.  

Sökord: Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, tecken, 
kommunikation, språkutveckling 



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to illustrate how teachers in preschool and school think when they 
began to use Signs as Augmentative and Alternative Communication, SAAC. The issues we 
asked concerned the types of experience and knowledge that led to the introduction of SAAC 
in the preschools and the schools, and how teachers justified the introduction of SAAC. The 
study is a qualitative study and the method used was that of qualitative interviews. In the 
study, three teachers in preschool and three teachers in the school's earlier years working with 
SAAC were interviewed. The result that has emerged in this study is that teachers had 
different knowledge and experience when they introduced SAAC and their justification for 
the use of SAAC was that one or more of the children were in need of signs. The results also 
show that teachers have not had a real connection to the guidelines in the Swedish school 
system in the introduction, because there was a need of the introduction. When they were 
asked directly, they could connect the guidelines in the Swedish school system to those parts 
which deal with individualization and communication. The literature shows the same thing as 
the teachers express; that SAAC helps children’s communication and offers the opportunity to 
communicate with the rest of the society.  

Keywords: Signs as Augmentative and Alternative Communication, SAAC, signs, 
communication, language development 
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Inledning 

Vi har genom vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, i olika förskolor och skolor. Vi har 
främst mött TAKK genom att dessa arbetat med detta i samband med barn med olika 
språkstörningar. Eftersom en av oss skall bli pedagog inom förskolan och en inom skolans 
tidigare år har vi valt att rikta in oss på dessa verksamheter i studien. Vid användandet av 
TAKK behövs kunskaper om tecken, kommunikation, språk, tal och även kring 
kommunikationshinder och olika alternativa kommunikationsvägar (Heister Trygg, 2004). 
Vår uppfattning är att allt fler förskolor och skolor använder sig av TAKK i den dagliga 
verksamheten med alla barn, främst på förskolor. Detta väckte vårt intresse och vi började 
fundera kring vad tanken var bakom att förskolorna och skolorna började använda sig av 
TAKK. Vi funderade på om det finns något stöd till användandet av TAKK, eller om det 
används enbart för att det är trendigt just nu och ingen egentligen vet varför. I Läroplan för 
förskolan, Lpfö98, står det att ”läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed vilka 
krav staten ställer på verksamheten.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3). Tar pedagogerna 
fasta på detta och lägger det som står i läroplanen till grund för sitt arbete med TAKK? I 
Lpfö98 står det även att ”arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 
att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 
2006b, s.10). På liknade sätt står det i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, att ”läraren skall organisera och genomföra arbetet 
så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2006a, s.12). 

I huvudsak har denna studie skrivits gemensamt, det som inte gjorts gemensamt är 
bakgrunden. Charlotta Jönsson har ansvarat för innehållet under rubrikerna: Miljöns betydelse 
för språkutveckling, svenskt teckenspråk, alternativ och kompletterande kommunikation, 
teckenkommunikation, tecken som stöd och tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation. Lisa Larsson har ansvarat för innehållet under rubrikerna: kommunikation, 
barns språkutveckling, TAKK i förskolan, TAKK i skolan och teoretiska utgångspunkter. 
Hela arbetet har dock blivit genomläst och korrigerat av båda efter att texterna skrivits. 
Intervjuerna som genomförts har transkriberats av den av oss som antecknat under intervjun. 
Detta innebär att Lisa Larsson har skrivit ut intervjuerna som genomförts i förskolan och 
Charlotta Jönsson har skrivit ut intervjuerna som genomförts i skolan. Analysen av 
intervjuerna och texten i resultatdelen har dock skrivits tillsammans. 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa bakgrunden till tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation, TAKK. Vi börjar med vad styrdokumenten för förskolan och 
skolan uttrycker som kan kopplas till användandet av TAKK. Efter detta tar vi upp miljöns 
betydelse för språkutvecklingen för att sedan övergå till kommunikation och barns 
språkutveckling. De teoretiska utgångsounkterna kring barnsspråkutveckling kommer 
därefter, där redovisas Vygotskijs, Piagets och Chomskys tankar kring detta. Sedan kommer 
svenskt teckenspråk att tas upp eftersom TAKK har sin grund i det. Därefter går vi in på 
alternativ och kompletterande kommunikation och olika former av kommunikation med hjälp 
av tecken. Det sista kommunikationssättet vi tar upp är TAKK eftersom det är det vi har 
inriktat oss på, där har vi även gått in på användandet av TAKK i förskolan och skolan. Vi 
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avslutar bakgrunden med att redogöra vilka defenitioner vi gör vad gäller vissa ord i studien 
för att underlätta för läsaren. 

Styrdokument 

I skollagen står det skrivet att ”utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de 
kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i 
samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.” 
(Skollagen 4 kap 1§). Enligt skollagen är det förskoleverksamhetens uppgift att erbjuda en 
fostrande och omvårdande verksamhet och att all personal inom verksamheten ska ha den 
utbildning eller erfarenhet som tillgodoser barnens behov av omsorg och ger en god 
pedagogisk verksamhet.  

Förskolan ska enligt Lpfö98 ta till vara på och uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för 
skriftspråket och även stimulera barnens språkutveckling (Skolverket, 2006b). Det går även 
att läsa i Lpfö98 att ”barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 
aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt 
förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 
helhet.” (Skolverket, 2006b, s.6). 

I Lpo94 står det att skolan ska sträva mot att varje elev ska utveckla ett språk som är rikt och 
nyanserat (Skolverket, 2006a). Vidare i läroplanen står det att ”språk, lärande och 
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, … skall varje 
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.” (Skolverket, 2006a, s.5). Kursplanen i svenska uttrycker på liknande sätt att 
språkutvecklingen är väldigt viktig för alla elever ”språkförmågan har stor betydelse för allt 
arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans 
viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.” (Skolverket, 
2007).  

Det står skrivet i kommunens skolplan för 2008 - 2010 att ”miljöerna ska gynna ett flexibelt 
lärande så att barn och studerande kan lära på olika sätt, i sin takt och utifrån sina 
förutsättningar.” (Barn- och utbildningsnämnden, 2008, s.6).  

Miljöns betydelse för språkutveckling 

Synen på barn och barnuppfostran har genom historiens gång varierat och varierar även idag 
inom olika kulturer. Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) anser att barn från tidig ålder 
är känsliga för omgivningens förväntningar och anpassar sig till viss del efter dessa. Det sker 
ett samspel med omgivningen, barnen blir påverkade av omgivningen och påverkar den. 
Omgivningen har en massiv påverkan på attityder och värderingar hos barnet, detta syns 
tydligt om olika kulturer jämförs då olika saker tas för givet i olika kulturer. Det är inte bara i 
olika länder som barn möter olika kulturer, det finns även en stor variation i vårt eget 
samhälle. Detta kan bero på att barnen har olika förutsättningar så som sociala, ekonomiska 
och kulturella bakgrunder. Att ha kunskap om barnens bakgrund är på ett sätt bra eftersom det 
ger vuxna en förståelse för hur barnet tänker. Det kan dock leda till att barn bemöts på olika 
sätt beroende på deras bakgrund. Kunskapen kan leda till att barnet lever upp till pedagogens 
förväntningar, vilket kan vara både positivt och negativt. Det är viktigt att fundera kring 
vilken information man får reda på om barnet så att informationen blir till hjälp i den 
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pedagogiska situationen. Informationen ska hjälpa barnen ur problemen istället för att skapa 
problem (Doverborg et al).  

Förståelse för barnet kan vara det första steget att nå barnet och som pedagog är det viktigt att 
känna till barnens tidigare erfarenheter. Pedagogerna måste vara klara över att de inte kan 
förändra barnens bakgrund utan bara hjälpa barnets specifika sätt att tänka i den aktuella 
barngruppen här och nu. Barn kommer till förskolan och skolan från olika sociala miljöer 
vilket betyder att de kommer med olika erfarenheter. Erfarenheterna ger barnen olika 
möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer beroende på sin bakgrund. En del av barnen har 
fått självbilden att de inte duger eller att det är ett tvång att gå till skolan. Barn kommer till 
verksamheterna med mycket olika föreställningar om sig själv som lärande individer och om 
verksamheten de kommer till (Doverborg et al, 1987). 

Kommunikation 

Anledningen till att människan kommunicerar är att skapa mening, göra sig förstådda, förstå 
andra och omvärlden skriver Bjar och Lidberg (2003). Kommunikation härstammar från det 
latinska ordet communica´tio som betyder ömsesidigt utbyte (Nationalencyklopedin [NE], 
2009). Kommunikationen består förutom språket även av kroppskontakt, lukter, 
ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk enligt Ladberg (2003). Det är de delar av 
kommunikationen som inte består av språket som hjälper oss att förstå stämningar och gör att 
människor uppfattar en del saker som ironi. Det är även dessa som människor litar mest på, 
det är lättare att lita på en persons ansiktsuttryck än på vad personen säger. Svensson (1998) 
skriver att kommunikation även består av dans, musik, bild och andra. 

Kommunikation är något som Maltén (1998) skriver är livsviktigt, det är ett livsvillkor för att 
människan skall kunna överleva fysiskt och psykiskt. När kommunikation sker med andra 
människor tas informationen emot och förmedlas så att information om omvärlden kan 
förklaras. Enligt Maltén kommunicerar människor även för att de vill få utlopp för olika 
känslor och på grund av det sociala samspelet med andra. För att kommunikation skall kunna 
uppstå krävs det en kod, eller ett språk som uttrycker informationen och även ett verktyg där 
informationen kan överföras (NE, 2009).  Ladberg (2003) beskriver kommunikation som 
kärnan i språket, det är på grund av viljan att kommunicera med andra som barn lär sig språk. 
De lär sig även språket genom att kommunicera med andra. Kommunikation kan delas in i 
muntlig och icke-muntlig kommunikation enligt Arnqvist (1993). Den muntliga 
kommunikationen delas i sin tur in i språklig och icke-språklig kommunikation. Den språkliga 
kommunikationen är den del som består av själva orden som använts och hur dessa ord 
kombineras. Den icke-språkliga kommunikationen består av bland annat röstläge och 
prosodi1. Även den icke-muntliga kommunikationen delas in i en språklig och icke-språklig 
del, den språkliga består av teckenspråk och skrift medan den icke-språkliga består av gester 
och mimik (Arnqvist).  

Redan vid födseln klarar det lilla barnet att kommunicera. Barnet kommunicerar på olika sätt 
beroende på vem som talar med barnet. Kommunicerar barnets mamma med barnet kan det 
enligt Ladberg (2003) märkas att barnet slappnar av på ett helt annat sätt än om det är någon 
                                                
1 Läran om stavelsers längd, styrka, tonhöjd och hörbarhet (Svenska Akademins Ordlista över svenska språket 
[SAOL], 1998) 
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som barnet inte känner lika väl som pratar. Svensson (1998) uppger att innan spädbarn lär sig 
tala kommunicerar de med hjälp av gester, joller, skrik, minspel och blickpekning. Många 
barn som klarar av ettords-satser kan kommunicera fram ett budskap som består av mer 
avancerade satsbildningar genom att till exempel peka på en mugg och säga ”min”. Dessa 
tecken som barnen gör spelar en stor roll för deras språkutveckling (Iverson & Goldin-
Meadow, 2005; Ohlsson, 1983). Något som är viktigt för all kommunikation är turtagning, 
detta är något som även spädbarn klarar av. De gör en rörelse med handen för att sedan vänta 
på att få ett gensvar av personen de kommunicerar med enligt Ladberg. Turtagningen är enligt 
Ladberg (2000) en grundläggande förmåga för språket och kommunikationen.  

För att kunna tala skriver Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt och Sigurd Pilesjö (1998) att 
rösten, artikulationen, språket och pragmatiken2 måste fungera. Rösten är vår ljudkälla och i 
struphuvudet sitter stämband som tillsammans med andningen skapar grundtonen i talet. 
Tonerna skapas genom att stämbanden rör sig emot och från varandra och detta kallas för 
röstbildning. Artikulation sker genom att munnen rörs på olika sätt beroende på vilka 
språkljud som ska uttalas. Vokalerna bildas i rösten och beroende på artikulation formas 
läppar, käkar och tunga, så att olika ljud bildas (Heister Trygg et al). 

Barns språkutveckling 

Barns språkutveckling består av flera olika delar: uttal, semantisk utveckling, grammatisk 
utveckling, pragmatisk utveckling och språklig medvetenhet. Uttalsutvecklingen brukar enligt 
Arnqvist (1993) delas in i olika perioder där den första påbörjas när barnen föds och består 
mest av skrik. Under denna period lär sig barnen att höra skillnad på tal och enbart vokalljud 
enligt författaren. Perioden som följer denna period är jollerperioden. Under denna period 
består barnets språk mest av skrik och joller. När barnen befunnit sig i denna fas under en 
period kommer de att börja använda sig av stavelser och när barnet är ungefär ett år börjar de 
uttala sina första ord. Dessa ord tros barnen uppfatta som helheter och inte som ord som är 
uppbyggda av olika fonem enligt Arnqvist.  

Barnen lär sig tidigt språkets prosodi, det vill säga språkets rytm och melodi. De uppfattar 
tidigt skillnaden mellan meningar som är frågor och de som inte är det (Ladberg, 2000). De 
första åren i barnens liv kommer deras ordförråd att öka kraftigt, i början främst av substantiv 
enligt Arnqvist (1993). Anledningen till att de först lär sig substantiv tros vara på grund av att 
dessa är väldigt konkreta och det är främst substantiv som används i barns närvaro när de är 
små. Barnen klarar inte att skilja mellan de olika ordklasserna när de är små, detta leder till att 
när de börjar lära sig verb förstår de inte skillnaden mellan verb och substantiv. Arnqvist 
skriver i sin bok att barn som vill gå ut kan använda olika ord för att beskriva detta. Tre 
exempel på ord de kan använda när de vill gå ut är, enligt författaren: dörr, öppna och ut. 
Väljer de ordet dörr syftar de på det man går genom, ordet öppna syftas till att man måste 
öppna dörren för att komma ut och ordet ut syftar till att de vill ut. Vid tvåårsåldern kommer 
barnen att konstruera egna ord för att göra sig förstådda enligt Arnqvist. Från det att barnen 
börjar skolan kommer deras ordförråd att fördubblas fram till dess att de blir vuxna. Barn lär 
sig olika ord vid olika tillfällen beroende på vilken omgivning de befinner sig i (Arnqvist). 

                                                
2 Vetenskapen om språkets användning (SAOL, 1998) 
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Grammatik delas upp i två olika områden: ordföljd och ordens former enligt Ladberg (2000), 
med ordföljd menas ordningen orden kommer i och med ordens former menas hur de böjs för 
att meningarna ska vara grammatiskt riktiga. Grammatik behöver inte barnen lära sig på sitt 
modersmål enligt författaren, anledningen till detta är okänt, det finns dock tecken på att det 
är kopplat till inlärningen av språkets prosodi. På sitt modersmål kan barnen börja göra 
logiska fel på ord som de tidigare sa rätt, till exempel säga gådde istället för gick. Dessa fel 
bygger på hur ord är uppbyggda och efterhand börjar barnen rätta sig själv skriver Ladberg.  

Med pragmatisk utveckling menar Arnqvist (1993) hur förmågan att delta i en dialog 
utvecklas och även hur kroppsspråket används. Förmågan att vara med i en dialog lär sig 
barnen tidigt, redan i tvåårsåldern. Dessa dialoger består mest av frågor från den vuxne som 
barnet svarar på, dessa dialoger är dock inte särskilt långa. För att barnen skall kunna följa 
med i en dialog måste de ha ett ordförråd och förstå grammatik, de måste även kunna sätta sig 
in i den andra personens roll för att kunna förklara så att personen förstår om de inte förstår 
första gången. En annan del av den pragmatiska utvecklingen består i att barnet skall kunna 
variera sitt språk beroende på situation och samtalspartner (Heister Trygg et al, 1998; 
Arnqvist) och även att använda sig av olika artighetsfraser. Detta är något som barnen brukar 
lära sig fort eftersom föräldrarna påpekar att de ska göra det om de inte gör det. Detta brukar 
kallas för sociolingvistisk förståelse (Arnqvist). 

Med språklig medvetenhet menas att man funderar över sitt språkanvändande, både det 
skriftliga och muntliga. Om barn är språkligt medvetna märker de hur något sägs och skrivs, 
inte enbart vad som sägs och skrivs.  Den språkliga medvetenheten delas upp i fem olika delar 
(Svensson, 1998): 

• Fonologisk medvetenhet – medvetenhet om språkljuden i orden 

• Morfologisk medvetenhet – medvetenhet om hur orden kan förändras 

• Syntaktisk medvetenhet – medvetenhet om hur olika satser byggs upp 

• Semantisk medvetenhet – medvetenhet om satsernas olika betydelse 

• Pragmatisk medvetenhet – medvetenhet om hur språket används i olika situationer 

Teoretiska utgångspunkter 

Vygotskij  

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som anser att barn lär sig tillsammans med andra. 
Människan är en social individ enligt Vygotskij. Ett sätt som barn lär sig på enligt honom är 
genom den proximala utvecklingszonen, en teoretisk modell som lanserades av Vygotskij 
enligt von Tetzchner (2005). I den proximala utvecklingszonen har barnen möjlighet att lära 
sig nya saker med hjälp av andra. De saker som barnen klarar inom den proximala 
utvecklingszonen är saker som de inte hade klarat utan hjälp (von Tetzchner).  

Vygotskij anser, enligt von Tetzchner (2005), att kulturens kognitiva redskap, speciellt 
språket, underlättar barnens inlärning. Vygotskij anser att det är med hjälp av språket och 
andra symbolsystem som det blir möjligt för barnet att planera och utvecklas mentalt. 
Författaren skriver även att språket och tänkandet, enligt Vygotskij, har olika rötter som i 
början utvecklas oberoende av varandra för att sedan mötas och påverka varandras utveckling. 
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Den viktigaste mekanism i Vygotskijs utvecklingsmodell är enligt von Tetzchner (2005) 
internaliseringen. Internaliseringen går ut på att människans yttre förlopp, till exempel 
dialoger tillsammans med andra förvandlas till inre processer. Det är genom detta som barn 
kan lära sig via andra människor. I denna process använder sig barnet av språket på två olika 
sätt, dels genom att samspela med andra och även som ett redskap för abstrakt reflektion.  

Vygotskij anser att hjärnan används till att bevara och reproducera erfarenheter och att 
bearbeta dessa för att skapa nya beteenden (Vygotskij, 1995). Han anser att människor har 
olika typer av handlingar, en är att tidigare upplevelser återskapas. Vår hjärna bevarar dessa 
minnen automatiskt men enligt Vygotskij är det hjärnans förmåga att sätta samman, kreativt 
bearbeta och skapa nya situationer som är minst lika viktig. Detta kallas för fantasi eller 
föreställning och Vygotskij skriver att denna fantasi är det som möjliggör skapande inom 
kreativa, vetenskapliga och tekniska områden. Med detta menar han att allt som människan 
skapat bygger på vår egen fantasi. Denna fantasi är även en väldigt viktig del i barnens lekar 
(Vygotskij).  

Piaget    

Jean Piaget var en schweizisk pedagog och utbildningspsykolog (NE, 2009). Piaget (1968) 
anser att barns kognitiva utveckling sker i olika stadier, från att de föds till att deras tonår 
passerats. Piaget anser att mellan barnets födelse till det blir två år går barnet igenom det 
sensomotoriska stadiet skriver von Tetzchner (2005). I det sensomotoriska stadiet lär sig 
barnen en samordning av sinnesintryck och motorik. 

Det stadium som sker medan barnet är mellan två till sju år kallas det intuitiva och de 
spontana interindividuella känslornas stadium. Piaget (1968) anser att barnens sociala 
förbindelse med vuxna präglas av underkastelse. När barnet är mellan sju till och med elva-
tolv år är de i de konkreta intellektuella operationernas stadium, det är då barnets logik 
utvecklas och det sociala samarbetet utvecklas då. Det sista stadiet som barnet genomgår 
enligt Piaget är de abstrakta intellektuella operationernas stadium, då formas barnets 
personlighet och de kommer in i vuxenvärldens intellektuella liv, detta stadium är i barnets 
ungdomsår. 

Piaget (1973) anser att barn i sex- till sjuårsåldern använder sig av två olika sätt att tala, dels 
genom egocentrerat tal och dels genom socialiserat tal. Det egocentrerade talet är det tal som 
barnen använder sig av när de inte bryr sig om vem som lyssnar eller vem de vänder sig till. 
De använder sig av det egocentrerade talet för att dels prata om vad de håller på med och för 
att prata med sig själv. Det egocentrerade talet består enligt författaren av tre olika delar: 
monologen, upprepning och kollektiv monolog. Monologen är när barnet talar om sina tankar 
utan att intressera sig för om någon lyssnar på dem. Upprepningar är när barnet upprepar 
saker som andra säger till dem. Enligt Piaget är detta rester av jollret i spädbarnsåldern. Den 
sista delen av barnens egocentrerade språk är den kollektiva monologen. Denna del beskriver 
Piaget som de dialoger som barn har med andra när de förväntar sig att andra lyssnar, men de 
förväntar sig inget gensvar och lyssnar inte heller på vad den andra säger. 

Det socialiserade talet består även det av olika delar när barn talar med varandra: adapterad 
information, kritik, befallningar, böner och hotelser, frågor och svar. Den adapterade 
informationen är enligt Piaget (1973) väldigt lik den kollektiva monologen, skillnaden är att 
när barnet talar på detta sätt förväntar det sig att personen som de talar till ska svara och kan 
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sedan svara tillbaka till den personen. Kritiken, som är en del av det socialiserade talet, är när 
barnen rättar varandra och berättar att den andra har fel, ofta för att visa att de själv är bättre. 
Befallningar, böner och hotelser är när barnen förbjuder varandra att göra olika saker, säger åt 
dem att de ska göra olika saker eller ber dem göra något utan att ställa en direkt fråga. Den del 
av språket som består av svar anser Piaget helt klart tillhöra det socialiserade språket. Barnen 
svarar på frågor som någon gett dem, vad det gäller själva frågorna anser författaren att de 
flesta frågor barn ställer varandra kan räknas till det socialiserade talet. När barnen är mellan 
tre och fem års ålder anser emellertid Piaget att frågorna de ställer främst ingår i det 
egocentrerade talet, de förväntar sig inget svar från någon annan. När barnen är i sexårsåldern 
anser emellertid Piaget att frågor kan räknas in i det socialiserande språket eftersom barnen då 
oftast förväntar sig svar på sina frågor. 

Piaget (1973) anser att barn som är under sju till åtta år inte använder någon social interaktion, 
utan att de när de pratar främst pratar med sig själv och beskriver vad de gör. Det är i denna 
ålder som barnens egocentrerade tal försvinner och de klarar även av att uttrycka sig enbart 
med hjälp av ord och utan gester när de kommer till denna ålder. Piaget anser, enligt Elkind 
(1983), att det är viktigt att pedagogen som undervisar barn förstår deras kommunikation, inte 
enbart den verbala kommunikationen utan även deras icke-verbala. Det är genom att förstå 
barnen på alla nivåer som en pedagog kan göra sig förstådd med barnet menar Piaget enligt 
Elkind.  

Chomsky 

Noam Chomsky är en amerikansk språkvetenskapsman som har gett upphov till en ny 
inriktning inom språkvetenskapen, generativ grammatik (NE, 2009). Det som skiljer 
Chomsky från sina föregångare, till exempel Skinner (Mitchell, 1993), är att han ansåg att 
människor har en medfödd språkförmåga och att det är den som separerar människor från 
djuren (Chomsky, 1999). Tidigare ansåg Chomskys föregångare att barn lärde sig genom 
förstärkning, beröm, enligt Mitchell. Chomsky förklarar att barn i undersökningar visas ha en 
större kunskap än deras erfarenhet kan ha gett dem. Om ett barn från ett engelskspråkigt land 
skulle födas och uppfostras i Japan skulle barnet lära sig japanska. Detta leder till, enligt 
Chomsky, att slutsatsen kan dras att ”språken är stöpta i samma form” (Chomsky, s.25). 
Författaren skriver att om en vetenskapsman från Mars skulle analysera det mänskliga språket 
skulle vetenskapsmannen komma fram till att alla människor talade samma språk. Enligt 
Chomsky kan språkförmågan liknas med ett organ på samma sätt som synsystemet ses som ett 
organ i kroppen. Detta leder till att i undersökningar av språk studeras dess samverkan, delar 
och karakteristika. Språkets karaktär finns i generna, enligt författaren går det ännu inte att 
svara på hur det går till på den nivån, det som kan studeras är språkets ”medfödda tillstånd” 
och detta är genetiskt betingat.  

Svenskt teckenspråk, STS 

Teckenspråk har i alla tider använts mellan döva, det har emellertid varit en hård kamp för att 
få teckenspråk accepterat som ett eget språk med egna symboler och egen grammatik enligt 
Göransson och Westholm (1995). Teckenspråk är ett visuellt-gestuellt språk (Heister Trygg, 
2004). Det är inte besläktat med det svenska språket och har sina egna syntaktiska regler. 
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Syntaxen3 uttrycks genom mimik, kroppshållning och rörelser jämsides med språkets 
symboler det vill säga handens tecken (Falck, 1995).  

Enligt Göransson och Westholm (1995) är teckenspråk något som naturligt används av döva 
och detta har gjort att teckenspråket har överlevt alla motgångar. Teckenspråk har förts vidare 
mellan generationerna av döva. Det har tidigare ansetts viktigt att döva blir så lika hörande 
som möjligt, därför har döva undervisats i att tala och läsa på läpparna. Teckenspråk ansågs 
som ett hinder för att de skulle lära sig det omgivande samhällets språk. Författarna skriver 
vidare att professor Bergman genom sin forskning kring teckenspråk har visat att det är ett 
fullvärdigt språk med egna symboler och egen grammatik och att det är uppbyggt enligt 
samma principer som andra språk.  

Heister Trygg (2004) skriver att svenskt teckenspråk, STS, är ett icke-vokalt naturligt språk, 
som används till största del i tysta miljöer av döva och är något som används resten av livet. I 
likhet med det talade språket är det inte samma teckenspråk som används i hela världen (NE, 
2009). Även i Sverige finns det regionala skillnader mellan hur teckenspråk talas och dessa 
skillnader består i olikheter i tecken, inte på sättet man tecknar. De som använder teckenspråk 
kan dock kommunicera över språkgränserna genom att de använder ett anpassat teckenspråk 
med en mer ikonisk språkform med pantomimiska inslag skriver NE.  

Teckenspråk finns i hela världen, fast de flesta länder inte anser att teckenspråk är ett 
fullvärdigt språk. Sverige var det första landet som officiellt erkände teckenspråk som dövas 
modersmål, detta skedde 1981 (Heister Trygg, 2004). NE (2009) skriver att STS är ett 
primärspråk för döva och gravt hörselskadade personer. Detta gäller dock enbart för de som 
har teckenspråk som modersmål och döva och hörande barn som har döva föräldrar. För barn 
som föds döva med hörande föräldrar och även för de som blir döva senare i livet blir 
teckenspråk deras andraspråk. Teckenspråk används i Sverige som ett undervisningsspråk för 
döva. STS saknar ett skriftspråk, men det har utvecklats olika typer av transkriptionssystem 
och numera bevaras även teckenspråk genom videotekniken (NE).  

I början på 1970-talet gjorde skolmyndigheten och dövrörelsen en kompromiss enligt 
Göransson och Westholm (1995). Skolmyndigheten ansåg att teckenspråk inte var ett 
fullvärdigt språk och föreslog att eleverna skulle använda sig av tecknad svenska. Dövrörelsen 
ansåg att tecknad svenska var att föredra framför att ta bort tecken helt i skolan skriver 
författarna. Tecknad svenska var ett kommunikationssystem och det kännetecknades av att 
svenska talades samtidigt som tecken utfördes, varje ord hade ett specifikt tecken. De flesta 
tecknen som användes i talad svenska kommer från STS och några tecken skapades till 
tecknad svenska. Tecknad svenska utgick från det svenska språkets regler och ordningsföljd 
och tecknen utfördes samtidigt som det talades (NE, 2009). Tecknad svenska slutade 
användas eftersom det var ett konstruerat språk som inte fungerade i kommunikation med 
döva enligt Göransson och Westholm. 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK 

AKK används av personer som behöver ett komplement eller ersättning till det talade språket 
enligt von Tetzchner och Martinsen (2002) och används som ett stöd eller hjälpmedel till 
                                                
3 Satsläran (SAOL, 1998) 
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kommunikationen. Enligt Heister Trygg et al (1998) riktar sig alternativ och kompletterande 
kommunikation främst till personer med tal- och språksvårigheter. Det finns olika AKK som 
kan användas och vilket AKK som används beror på vilka svårigheter som personen har. Tal-, 
språk- och kommunikationssvårigheter kan uppstå genom en skada, förlust av eller avvikelse 
på ett organ som har betydelse för kommunikationen, till exempel stämbanden. Skadan kan 
göra att en funktionsnedsättning, begränsning eller ett bortfall av förmågan att kommunicera 
med andra uppstår. Andra funktionsnedsättningar som kan påverka kommunikationen är till 
exempel hörsel, syn och olika psykiska och fysiska faktorer. Även medicinska diagnoser kan 
ligga till grund för att en person har språkliga och kommunikativa svårigheter (Heister Trygg 
et al).  

Människor som har svårigheter att kommunicera genom tal kan uppleva att de mister makten 
över sig själv, de blir undervärderade, andra pratar över och under dem skriver von Tetzchner 
och Martinsen (2002). Enligt von Tetzchner och Martinsen finns det hjälpmedel som ökar 
människornas kommunikationsmöjligheter, de ger möjlighet till en förståelse mellan personen 
och omgivningen. Kommunikationshjälpmedel ger människor med 
kommunikationssvårigheter en bättre livskvalitet och ger dem möjlighet att själva 
kommunicera med omgivningen. Kommunikationshjälpmedel väljs utefter personens behov 
och svårigheter. Språkförståelsen och den motoriska förmågan har betydelse för hur livet för 
de som behöver använda sig av alternativ kommunikation blir och vilka aktiviteter som de 
kommer att kunna delta i (von Tetzchner & Martinsen). Att tillägna sig AKK är en långvarig 
och mycket komplex process och hela omgivningen behöver vara involverad i arbetet 
eftersom omgivningen behöver få redskap att tyda det som personen säger med hjälp av sitt 
AKK (Heister Trygg et al, 1998).  

Heister Trygg et al (1998) skriver att ”människor med talhandikapp har behov av något som 
ersätter talet har man vetat länge. Tidigare fanns för denna grupp bilder, ordtavlor och 
bokstavstavlor.” (Heister Trygg et al, s. 7). Det finns numera två huvudgrupper av AKK för 
personer som kan tänkas behöva AKK. Dessa är de manuella och de grafiska 
kommunikationssätten. I de manuella kommunikationssätten används personens egen kropp 
som medel för kommunikation, inga fysiska föremål behövs för att kunna kommunicera. 
Kommunikationssätt som används kan vara naturliga reaktioner, signaler, gester, 
teckenkommunikation, tecken som stöd, tecken till tal, teckenspråk och tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation. I de grafiska kommunikationssätten, användes olika 
fysiska kommunikationshjälpmedel för kommunikation med andra personer. Dessa 
hjälpmedel är till exempel bilder, bliss, fraser, pictogram, bokstäver, kommunikationstavlor, 
kommunikationspärmar, pratapparater med symboluppsättningar och 
kommunikationsprogram i en dator. Båda samtalspartnerna i samtal där AKK används måste 
lära sig strategier för hur man ska kunna kommunicera med varandra på ett effektivt sätt och 
hitta det hjälpmedel som gör det möjligt (Heister Trygg et al).  

Teckenkommunikation 

Teckenkommunikation är ett gemensamt begrepp för användandet av tecken från teckenspråk 
för hörande personen som av olika anledningar behöver hjälp med kommunikationen. 
Begrepp som är innefattande i teckenkommunikation är: tecken som stöd, TSS, tecken till tal, 
TTT och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK (Heister Trygg et 
al, 1998). Teckenkommunikation är inte teckenspråk eller tecknad svenska utan är ett stöd för 
människor med auditiva och talspråkiga perceptionsstörningar som ska hjälpa dessa 
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människor att uppfatta och förstå det talade språket på ett enklare sätt. De tecken som används 
är logiska och lätta att förstå. Teckenkommunikationen följer grammatiken hos talspråket 
eftersom det är riktat till hörande personer som har svårigheter med talspråket. Det är endast 
de viktigaste orden som tecknas när man talar. Människor kommunicerar med mer än bara 
orden och vissa människor har svårigheter att tolka den icke-verbala kommunikationen. 
Tecken kan göra att det blir lättare för dessa att förstå det som förmedlas (Falck, 1995). I en 
rapport av DiCarlo, Stricklin, Banajee och Reid (2001) beskrivs en undersökning som de 
utfört. I denna undersökning visar de att användandet av tecken inte har en negativ effekt på 
barnens talutveckling.  

Ohlsson (1983) skriver att personer med låg utvecklingsnivå har lättare att förstå tecken än 
talat språk, främst på grund av att tecken inte kräver lika mycket finmotorik som talet. 
Författaren anser att tecken är mer konkret än talat språk, ett exempel är tecknet för bil. Det 
visar hur man håller i ratten och styr vilket underlättar förståelsen. Tecken går dessutom att 
hålla kvar längre än talet, när ett ord är sagt är det färdigt, medan tecknet kan hållas kvar fram 
till dess personen man pratat med förstått.  

När personen som ska teckna använder händerna till något annat har denna inte möjlighet att 
teckna vilket Ohlsson (1983) skriver är en av nackdelarna med tecken jämfört med talat språk. 
Författaren anser även att en nackdel är att det enbart är de som är riktade mot den tecknande 
personen som ser tecknet, talet hör personer runt omkring även om de inte ser personen som 
talar. Den tecknande omgivningen är betydligt mer begränsad än den talade, vilket medför att 
möjligheterna att ta språkligt intryck av sin omgivning försämras vilket författaren anser vara 
ännu en nackdel med teckenanvändande. 

Tecken som stöd, TSS 

TSS används främst av personer som i vuxen ålder blivit döva och hörselskadade (NE, 2009). 
Tecken som stöd används som en visuell stödform och när TSS används är det väldigt viktigt 
att orden som används artikuleras tydligt samtidigt som tecknen formas (Heister Trygg, 
2004). De tecken som används inom TSS härstammar från svenskt teckenspråk, vissa av 
tecknen är emellertid något förenklade. Tecknen som används kan liknas med 
understrykningar i en skriven text genom att det är det viktigaste i meningen som förstärks. 
Anledningen till att tecken används är för att ge personen som behöver TSS möjlighet att 
uttrycka sig och förstå omgivningen (Heister Trygg et al, 1998). 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK 

TAKK innebär att tecken används som komplement och alternativ i språk- och 
talkommunikation för att öka förståelse- och uttryckssidan av språket (Heister Trygg, 2004; 
Heister Trygg et al, 1998). De tecken som används är, enligt Heister Trygg (2004) och von 
Tetzchner och Martinsen (2002) främst nyckeltecken som är anpassade efter individens behov 
och förmåga. Det är ett stöd för förståelsen av talade ord och kan få barn att tala mer enligt 
Heister Trygg (2004). När TAKK används är ögonkontakt nödvändigt genom att båda 
parterna i samtalet måste kunna se kommunikationen (Heister Trygg et al).  

Enligt Heister Trygg (2004) är TAKK inte en förenkling av svenskt teckenspråk utan det 
utgår från det talade språket. Enskilda tecken från teckenspråk appliceras på de talade orden. I 
namnet TAKK, Tecken som AKK, lyfts både tecken och AKK fram och ger ett viktigt 
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kommunikationssätt ett namn som på sikt kan etableras och definieras tydligt med såväl teori 
som metodik som följer med. Tecken blir då mer än bara ”tecken till tal/som stöd” (Heister 
Trygg, s. 16). 

TAKK är ett kommunikationssätt som främst riktar sig till en viss målgrupp. Denna målgrupp 
är personer som har grava tal- och språkstörningar och som behöver stöd med sitt språk och 
med andra uttryckssätt. TAKK är det mest använda alternativa kompletterande 
kommunikationssättet och även om det finns brister är TAKK det AKK som det finns flest 
vetenskapliga studier kring enligt Heister Trygg (2004). Författaren skriver att ”internationella 
studier och beprövad erfarenhet har visat att TAKK har en positiv effekt på 
kommunikationsförmågan.” (Heister Trygg, s. 16). Det är svårt att avgöra vilka effekter det 
får genom att utfallet beror på många olika faktorer. Målet med TAKK är dock att det ska 
användas i alla situationer och anpassas efter individen. 

För att användandet av TAKK skall fungera krävs det att omgivningen har omfattande 
kunskaper om användandet av tecken och kommunikativa strategier som främjar 
kommunikations- och språkutvecklingen. Både personen i behov av TAKK och omgivningen 
använder sig av tecken när de kommunicerar (Heister Trygg, 2004; Anderson, 2002). Genom 
att omgivningen använder sig av tecken blir de tydliga modeller och förebilder för hur tecken 
ska användas och för tecknen i sig. Det är viktigt att TAKK så långt som det är möjligt 
integreras i den talande miljön, eftersom personen i behov av TAKK får stimulans för 
teckenanvändandet genom att omgivningen använder sig av dem. På grund av detta är det 
viktigt att omgivningen inte slutar använda tecken när de anser att personen som varit i behov 
av tecken har en god språkförståelse. Stimulans av både tecken och tal är viktig för personens 
kommunikativa utveckling. Om personen som tecknar använder sig av otydliga tecken är det 
viktigt att omgivningen har tränat på att förstå otydliga tecken så att personen trots de otydliga 
tecknen blir förstådd (Heister Trygg).  

TAKK i förskolan 

Flera undersökningar (Elfstedt & Ulander, 2007; Granberg & Wennberg, 2009; Malm & 
Sjöberg, 2007) visar att pedagogerna anser att tecken tydliggör språket för alla barn genom att 
det talade språket blir förstärkt med tecken. Genom att tecken används sänks hastigheten på 
talet. Pedagoger använder sig av tecken i vardagliga situationer med alla barn och de betonar 
vikten av att alla i arbetslaget har kunskaper om tecken (Elfstedt & Ulander; Granberg & 
Wennberg; Malm & Sjöberg). Sirén (1997) skriver att det är viktigt att alla i arbetslaget har 
kunskap om tecken och kan tolka de tecken som barnet gör för att barnet ska bli förstådd.  

Pedagogerna i undersökningen av Granberg och Wennberg (2009) har sett en förändring hos 
barn som inte kommit så långt i språkutvecklingen och börjat använda sig av tecken. Barnen 
har snabbt tagit till sig tecknen och börjat uttrycka sig med hjälp utav dem. Tecken ger en 
visuell bild av det talade ordet och kan ge en påminnelse om vilket det talade ordet är. Får 
barnet se ett tecken kan de associera detta med det talade ordet och på så sätt komma ihåg det. 
Tecken ger barnen möjlighet att uttrycka sig utan missförstånd. Ungefär hälften av 
pedagogerna i en undersökning av Granberg och Wennberg anser att tecken gynnar alla barns 
språkutveckling medan de resterande anser att det först och främst är en metod för barn med 
språksvårigheter. Någon pedagog uttrycker att de har sett barn med normal språkutveckling 
gynnas av tecken och att barnen gör enorma framsteg och utvecklas med hjälp utav tecken. 
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Alla barn får enligt pedagogerna i undersökningen bättre förutsättningar att utveckla sitt språk 
genom tecken och tecken är ett sätt för alla barn att uttrycka sig (Granberg & Wennberg).  

Pedagoger på olika förskolor som undersökts, säger att de även ser att tecken är ett stöd för 
barn vid inlärning av ett andraspråk (Elfstedt & Ulander, 2007; Johansson & Reftel, 2005) 
och för de minsta barnen som ännu inte har ett talspråk (Elfstedt & Ulander; Malm & Sjöberg, 
2007). Barnen själv slutar ofta att använda sig av tecken när de lärt sig orden, dock visar det 
sig att vissa pedagoger sett att barnen använder sig av tecken om de hamnar i konflikter med 
varandra (Elfstedt & Ulander). De flesta av pedagogerna som intervjuas ser fördelar med att 
använda sig av tecken även om det inte finns ett speciellt barn som är i behov av detta, de 
använder sig då främst av tecken när de sjunger och vid speciella tillfällen (Malm & Sjöberg).  

De nackdelar som pedagoger i förskolan ser med att använda tecken är att i vissa situationer 
är det svårt att praktiskt utföra tecken. Exempel på sådana situationer kan vara när barnet 
sitter i deras knä och tecknen som görs enbart ses bakvänt och även när det inte finns någon 
ögonkontakt med personen som tecknas till (Malm & Sjöberg, 2007).  Även vid samlingar 
och när händerna användes till att arbeta med något annat kan det uppstå svårigheter för 
teckenanvändning (Elfstedt & Ulander, 2007). 

TAKK i skolan 

Det finns väldigt få undersökningar gjorda om användandet av TAKK i skolan. När TAKK 
används i skolan är det viktigt att tänka på att en elev som använder tecken inte bör vara 
ensam som tecknar i en klass enligt Ohlsson (1983) eftersom pedagogerna i skolan då ofta 
glömmer bort att teckna regelbundet. Tecknar flera i klassen får dessutom de elever som har 
behov av tecken använda sig av ett uttrycksmedel som används av flera andra vilket är viktigt. 
Det är även viktigt att skapa en miljö med tecken där flera tecknar nyckelorden till vad de 
säger eftersom möjligheten då ökar för indirekt inlärning av tecken (Ohlsson). 

Definitioner 

I denna studie har vi valt att benämna teckenkommunikation, tecken som stöd och tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation som tecken, eftersom de pedagoger som har 
deltagit i intervjuerna använt dessa ord synonymt.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger inom förskola och skola resonerade när 
de började använda sig av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. 

Frågeställningar  

Vilka erfarenheter och kunskaper ledde fram till att pedagogerna började använda sig av 
TAKK? 

Hur motiverar pedagogerna sitt införande av TAKK? 



 

13 

 

Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa vilka metoder som har använts, presentera 
informanterna, vilka etiska överväganden som har tagits och vilken validitet och reliabilitet 
studien har. 

Undersökningsmetod 

Undersökningen som genomförts är en kvalitativ studie, detta motiveras genom Kvales (1997) 
beskrivning av kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Anledningen till att en kvalitativ 
studie har genomförts är att denna studie bygger på kvalitativa beskrivningar och tolkningar, 
eftersom vi vill belysa pedagogernas tankar av införandet av TAKK. Pedagogerna har fritt fått 
berätta om sina erfarenheter och kunskaper. Kvantitativa undersökningar syftar enligt Kvale 
på att granska hur stort, hur mycket eller mängden av någonting, medan kvalitativa 
undersökningar bygger på kvalitativa beskrivningar och tolkningar. Kvalitativa 
undersökningar får svagare gränser jämfört med en kvantitativ undersökning eftersom egna 
tolkningar läggs in i begreppen. Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg och deras 
användbarhet är beroende på vilka forskningsfrågor som ställs i undersökningen. 
Undersökningarna kräver olika kompetenser och forskarnas förmåga och intresse skiljer sig åt 
i genomförandet av kvantitativa beräkningar eller språkliga analyser av kvalitativa data. De 
kvalitativa och kvantitativa undersökningarna är både praktiskt och teoretiskt sammanflätade 
med varandra (Kvale).  

Datainsamlingsmetoder  

Insamlingen av data till denna studie har skett genom kvalitativa intervjuer. Pedagogerna fick 
delta i enskilda intervjuer. Kvale (1997) beskriver att sådana ska genomföras om syftet med 
intervjuerna är att ta reda på pedagogernas personliga åsikter och erfarenheter, vilket syftet 
med studien är. Tre nyckelfrågor bör enligt Kvale ställas vid planeringen av interjuverna 
dessa är frågorna vad?, varför? och hur?. Vad som har undersökts i denna studie är TAKK, 
kunskap om detta område har fåtts genom litteraturstudier om bland annat TAKK, 
kommunikation och barns språkinlärning. Varför pedagoger börjat använda sig av TAKK och 
om det finns koppling till styrdokumenten i införandet av TAKK är de varför-frågor som har 
ställts. Hur detta har tagits reda på är genom kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar 
med TAKK inom skolans tidigare år och förskolan.  

Innan den första intervjun genomfördes gjordes den teoretiska bakgrunden, anledningen till 
detta var att vi behövde utveckla en förståelse för ämnet och etablera en grund till den nya 
kunskapen, vilket Kvale (1997) trycker på.  

Strukturering och standardisering 

Intervjuerna som genomförts i denna studie har inte särskild hög standardisering. Denna 
slutsats har dragits eftersom intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser vid olika 
tidpunkter. Trost (2005) skriver att hög standardisering innebär att alla intervjuer skall 
genomföras under samma förutsättningar. De intervjuer som genomförts är halvstrukturerade 
intervjuer eftersom det fanns förslag på frågor, det är emellertid inte säkert alla frågor ställts 
beroende på svaren som framkom. En halvstrukturerad intervju omfattar en rad teman och 
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förslag till relevanta frågor anser Kvale (1997). Ostrukturerade frågor var det som främst 
förekom i denna studie, dessa är enligt Kvale frågor som baseras på personernas tankar och 
erfarenheter. Vi har utgått ifrån olika teman, formulering och ordningsföljd har emellertid 
bestämts under intervjun. Det har även funnits med ett fåtal strukturerade frågor som, enligt 
Kvale, informanterna har kunnat svara ja eller nej på. Eftersom det finns strukturerade och 
ostrukturerade frågor i denna studie leder det till att intervjuerna som skett har varit 
halvstrukturerade. 

Urval 

I början av studien riktades intresse mot pedagoger verksamma inom förskola och skolans 
tidigare år som har använt eller använder sig av TAKK i sin verksamhet. E-post (se bilaga 1) 
skickades ut till alla rektorer för förskolor och skolans tidigare år i en medelstor kommun i 
Sverige. Anledningen att e-posten skickades ut var att få kännedom om någon av rektorernas 
pedagoger använde sig av TAKK i sin verksamhet. 

Antalet informanter har baserats på studiens syfte, vilket Kvale (1997) lyfter fram som 
avgörande för studien. Många pedagoger som svarade på e-posten passade inte in i studiens 
avgränsningar eftersom de inte använde sig av TAKK.  

Val av informanter  

Sex kvinnliga pedagoger intervjuades under denna studie, tre av dessa arbetar inom förskolan 
och tre arbetar inom skolans tidigare år. Dessa pedagoger valdes ut efter att svaren av 
rektorerna blivit lästa och vi varit i kontakt med pedagogerna. Pedagogerna som arbetade på 
de olika förskolorna fick tillsammans välja vilken pedagog som skulle bli intervjuad. 
Anledningen till detta var att informanterna skulle känna sig trygga i ämnet och med 
intervjun. 

Presentation av informanter 

Intervjuade pedagoger har givits fiktiva namn i denna studie. Utgångspunkt har varit 
Statistiska centralbyråns lista över de vanligaste namnen bland flickor födda 2008 (Statistiska 
centralbyrån, 2009), med början på det populäraste namnet. Namn med samma 
begynnelsebokstav som redan tagna namn har undantagits. Förskolor och skolor har givits 
fiktiva namn, dessa namn har givits efter olika matematiska former.  

På Cirkelns förskola intervjuades en kvinnlig förskollärare, som arbetat i 29 år. Denna person 
kommer i fortsättningen att kallas för Maja. Maja arbetar med barn mellan ett till fem år och 
har arbetat på denna förskola i snart två år. Hennes utbildning består av en 
förskollärarutbildning och diverse kompetensutbildningar. Handledning om TAKK ges till 
pedagogerna på förskolan av en person från stödteamet. 

Förskolläraren Emma har arbetat i 16 år och det sista året har hon varit på Triangelns förskola. 
Hon arbetar med barn som är mellan två till tre år. Emma har en förskollärarutbildning och 
har gått en grundkurs i tecken, hon har även medverkat i en studiecirkel om tecken. 
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Julia är en kvinnlig förskollärare och arbetar med åldrarna ett till sex år på Kvadratens 
förskola. I grunden är Julia barnskötare och efter denna utbildning har hon vidareutbildat sig 
till förskollärare. Julia har arbetat i snart 23 år på samma förskola. Kurser Julia gått inom 
teckenspråk är vissa kvällskurser, en intensivkurs och helgkurser. 

På en särskola arbetar Alice, hon har arbetat inom skolans värld i 25 år, av dessa har de nio 
sista varit som lärare inom särskolan. I grunden är Alice fritidspedagog och har vidareutbildat 
sig till specialpedagog med en master i specialpedagogik. Alice har arbetat på 
Rektangelskolan i nio år och arbetar med åldrarna åtta till tolv år. Förutom sin 
specialpedagogutbildning har Alice lärt sig TAKK via sina kollegor. 

På Kubskolan arbetar Linnea som har arbetat inom skolans värld i 28 år. I grunden är hon 
förskollärare, och vidareutbildning skedde 1995 till grundskollärare för klass ett till sju. På 
Kubskolan har Linnea arbetat i sex år och arbetar med elever som går i förskoleklass till och 
med årskurs tre. Handledning för pedagogerna sker av stödteamet och utbildning fås av en 
förskollärare som själv har en hörselnedsättning. 

Wilma är utbildad småskolelärarinna som arbetar med elever i år ett till tre på Rombskolan. 
Hon har arbetat inom skolan i 37 år och på Rombskolan sedan den öppnade 1994. Wilma har 
gått en kurs i teckenspråk. 

Genomförandet  

En pilotintervju genomfördes innan intervjuerna för att klargöra vilka de viktigaste aspekterna 
för studien var och för att testa frågorna. En annan anledning till att pilotintervjuer 
genomfördes var att vi skulle få möjlighet att omformulera vissa frågor och för att få 
funderingar kring följdfrågor. Pilotstudier kan enligt Kvale (1997) beskrivas som en 
”träningsintervju” som sker innan de riktiga intervjuerna hålls för att vi skall få feedback och 
förbereda oss. 

Syftet med intervjuerna presenterades för informanterna före intervjuerna. Detta anser Kvale 
(1997) kan skilja sig mellan olika intervjuer. Vår studie har ett öppet syfte, vilket betyder att 
informanterna var medvetna om syftet med studien. Anledningar till att syftet förklaras för 
informanterna i denna studie är för att de skall känna sig trygga inför intervjun. 
Intervjufrågorna (bilaga 2) skickades till informanterna via e-post. Detta genomfördes 
eftersom somliga av frågorna handlade om när arbetet med TAKK påbörjades och för att vi 
ville ha en överblick över vad alla pedagoger på arbetsplatsen tänkte kring detta område, 
vilket underlättades genom att frågorna skickats i förväg. Vid en av intervjuerna byttes 
informanten ut på grund av sjukdom, detta ledde till att informanten inte fått möjlighet att se 
frågorna i förväg. När vi träffade informanterna som skulle intervjuas förklarades syftet med 
intervjun mer ingående och de fick även möjlighet att ställa eventuella frågor för att de skulle 
känna trygghet i syftet med intervjun. Atmosfären under intervjuer ska enligt Kvale bidra till 
att informanten skall känna trygghet. Detta leder till att informanten kan prata fritt om sina 
upplevelser och känslor, under intervjuerna var detta ett mål. 

Hänsyn har tagits till intervjuareffekten under intervjuerna. Trost (2005) skriver att 
intervjuareffekten är när personen som intervjuar påverkar svaren från intervjun på olika sätt. 
Olika orsaker till påverkan kan vara kroppsspråk och tolkning, kön, ålder och fritidsintresse 
personen som intervjuar har (Svenning, 2000).  
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På grund av ovana att intervjua har vi båda två varit närvarande under alla intervjuer, detta är 
något Trost (2005) anser vara viktigt när intervjuer genomförs av ovana intervjuare. Under 
intervjuerna har den blivande förskolläraren intervjuat pedagogerna i skolan och den blivande 
läraren intervjuat pedagogerna inom förskolan. Anledningen till detta är att pedagoger inom 
skola och förskola i vissa fall kan ha olika synsätt vilket medförde att intervjuerna fick en 
annan dimension. Intervjuerna till denna studie har genomförts på informanternas 
arbetsplatser eftersom det underlättar för de personer som blir intervjuade. På arbetsplatserna 
genomfördes intervjuerna i ostörda rum, enligt Trost är det viktigt att tänka på var 
intervjuerna genomförs. 

Bandspelare har använts under intervjuerna, det är enligt Kvale (1997) det vanligaste sättet att 
registrera en intervju på. Innan bandspelaren slagits på för intervjuerna har syftet med 
bandspelaren förklarats. Tillstånd att spela in intervjun har även efterfrågats och medgivits. 
Genom användandet av bandspelare kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och 
dynamiken i intervjun enligt Kvale. Intervjun registreras i permanent form och intervjuaren 
kan återvända till materialet och gå igenom ord, tonfall, pauser och dylikt igen. Fördelen med 
att ha bandspelare vid intervjuer enligt Trost (2005) är att då behöver inte allt skrivas ner 
under intervjun, istället kan fokus ligga på personen som intervjuas. Personer som inte vill bli 
inspelade måste respekteras enligt författaren. Bandning av intervjuerna genomfördes av den 
orsaken att en stor känsla av osäkerhet fanns hos oss att lyckas få med alla dimensioner 
jämfört med om enbart anteckningar skulle använts. Möjligheten att bandspelaren av olika 
anledningar inte skulle fungera beaktades och en av oss satt under intervjuerna vid sidan om 
för att föra anteckningar om bandinspelningen ej lyckades.  

Kvale (1997) skriver att början av en intervju är väldigt viktig eftersom infromanten vill få en 
uppfattning om personen som intervjuar före den känner att den kan tala fritt om erfarenheter 
och känslor för en främmande person. Detta är något som vi haft i åtanke under intervjuerna. 
En god kontakt med infromanten har vi försökt utveckla genom att lyssna uppmärksamt, visa 
intresse, förståelse och respekt för vad som sägs, även detta anser Kvale vara viktigt vid 
intervjuer. Intervjuaren måste även uppträda obesvärat och vara klar över vad den vill veta 
enligt författaren.  

Tydliga, enkla, lätta och korta frågor har ställs under intervjuerna. Informanterna har fått 
tillfälle att avsluta det de säger och möjlighet att tänka och prata i sin egen takt. Vissa gånger 
har behovet att leda informanten tillbaka till ämnet funnits och då har detta skett, något som 
Kvale (1997) betonar som viktigt. Intervjuaren behöver ha ett bra minne och kunna knyta 
samman vad som har sagts under intervjun och följa upp uttalande från infromanten. 
Intervjuaren behöver kunna klargöra och vidga informantens uttalanden och presentera 
tolkningar på det som sagts som sedan kan bekräftas eller bestridas (Kvale). Genom att ta 
pauser kommer intervjuaren, enligt Kvale, låta informanten få tid på sig att associera och 
reflektera för att sedan kunna bryta tystnaden med betydelsefull information. En nickning med 
huvudet eller ett instämmande ”mm” kan uppmuntra informanten till att fortsätta beskriva. Att 
aktivt lyssna på vad informanten säger kan vara viktigare än att behärska tekniken att fråga 
skriver Kvale och detta är något som har tagits i beaktande under intervjuerna.  

Alla intervjuerna avrundades med att vi tog upp några lärdomar från intervjun vilket gav 
intervjupersonen möjlighet att kommentera dessa innan intervjun avslutas. Som avslutning 
gavs informanterna möjlighet att ställa frågor de hade tänkt på eller undrat över under 
intervjun. Efter intervjun kan även intervjuaren berätta mer i detalj om undersökningens syfte 
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och upplägg om informanten är intresserad (Kvale, 1997). Detta är något som har beaktats när 
intervjuerna skett. 

Databearbetningsmetoder 

Enligt Kvale (1997) kan det i planeringsstadiet vara lätt att inte tänka på vilka resurser som 
krävs för en intervjuundersökning, utskrifter av intervjuerna tar mycket tid men det som är 
mest tidskrävande är analysen av utskrifterna. Vilka resurser som krävs för att skriva ut och 
analysera intervjuerna har tagits med i beräkningarna när antalet informanter valts. Under 
intervjuerna har vi försökt tänka på att sätta bandspelaren nära informanterna för att få en bra 
inspelning av intervjun. Vi har försökt använda en bra utrustning, försökt att eliminera bort 
bakgrundsljud och lägga mikrofonen nära båda deltagarna, detta skriver Kvale är viktigt att 
tänka på.   

Intervjuerna till denna studie skrevs ut till en skriftlig text som blev 19 A4-sidor. Enligt Kvale 
(1997) är detta det vanligaste sättet att analysera en inspelad intervju på. När utskriften har 
genomförts är den det enda pålitliga empiriska datamaterialet i undersökningen. Den skrivna 
texten är i en form som lämpar sig för en närmare analys enligt Kvale. I studien har två 
personer skrivit ut intervjuerna. Den av oss som antecknade under en specifik intervju skrev 
ut den till en skriftlig text. Vi diskuterade innan utskrifterna påbörjades vilken metod vi skulle 
använda oss av. Metoden som har använts är den Trost (2005) skriver om, det vill säga att 
intervjuerna har skrivits ut ordagrant när stycket varit viktigt för studien, resten av intervjun 
skrivs enbart som en sammanfattning. När intervjuerna blivit utskriva strukturerades 
materialet upp i kategorier för att få en början till analysen. Kvale skriver att detta gör att en 
överblick fås över texten. Det som inte var relevant för studien sållades bort.  

Enligt Kvale (1997) kan kategorierna vara förutbestämde eller växa fram under arbetsgång.  
Under denna studie har kategorierna för analysen vuxit fram i takt med att resultatet 
bearbetades. Efter att intervjuerna blivit nedskrivna bestämde vi att använda oss av syftet som 
utgångspunkt för kategoriseringen, kategorierna som valdes var frågeställningarna. Under 
varje frågeställning delades sedan texten in i två underkategorier. Under första 
frågeställningen ”Vilka erfarenheter och kunskaper ledde fram till att pedagogerna började 
använda sig av TAKK?” delades texten in i underkategorierna erfarenheter inom arbetslaget 
och kunskaper inom arbetslaget. Under andra frågeställningen ”Hur motiverar pedagogerna 
sitt införande av TAKK?” delades texten in i underkategorierna styrdokument/tidigare 
forskning och övriga motiveringar.  

I tolkningen av texten är utgångspunkten främst den hermeneutiska cirkeln. Denna beskriver 
hur tolkningar sker enligt Kvale och Brinkmann (2009). För att få en djupare förståelse av en 
text utgår man från den hermeneutiska cirkeln som innehåller tolkning av helheten och 
delarna. Först tolkar man helheten för att sedan tolka delarna, efter detta tolkar man helheten 
igen relaterat till den förståelse som fåtts vid tolkning av delarna. Detta gjordes när 
intervjuerna tolkades, först utgick vi från helheten för att sedan dela i den i olika delar och 
tolka dessa. Efter detta tittade vi på helheten igen för att se om det var något som missats och 
sedan tolkades delarna igen. Efter att resultatet från informanterna inhämtas har vi försökt 
tolka deras svar vad gäller motiveringar från styrdokumenten. Genom tolkningen har nya citat 
ur styrdokument framkommit, vilka tas upp under resultatdiskussionen. 
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Etiska överväganden   

Trost (2005) skriver att de personer som ska intervjuas måste ge sitt samtycke för intervjun. 
All information som erhållits under intervjuerna behandlas konfidentiellt. I denna studie har 
staden där undersökningen genomfördes ej angivits och informanterna och skolorna har givits 
fiktiva namn för att informanterna ej skall kunna utpekas. Enligt Kvale (1997) är det viktigt 
att vid redovisningen av intervjun skydda informanternas privatliv och förändra namn och 
identifierade drag, vilket har genomförts i studien. Trost (2005) anser att alla som håller i 
intervjuer har en yrkesetisk plikt till tystnadsplikt vid de tillfällen då den som blir intervjuad 
kan förväntas tro att det är på detta sätt eller om den blivit utlovad detta. Författaren skriver 
att med tystnadsplikt menas att personen som intervjuar lovar att informanten kommer att vara 
anonym.  

Informerat samtycke betyder att informanterna är informerade om studiens syfte och om hur 
studien är upplagd i stort enligt Kvale (1997). Innan intervjuerna genomförts har studiens 
syfte och helhet förklarats för att få informerat samtycke. Författaren skriver att det kan ha 
betydelse vem som ger sitt samtycke, om det är en överordnad som ger sitt samtycke kan det 
skapa ett tryck på de anställda att delta. I denna studie har samtycket erhållits först från 
rektorn eftersom det finns barn på arbetsplatserna, även om de inte varit delaktiga i studien. 
Därefter har samtycke fåtts från informanterna. Enligt Kvale kan det vara svårt att 
tillfredsställa kravet på full öppenhet genom att det sker förändringar i undersökningens syfte 
och upplägg allteftersom nya kunskaper och insikter vinns. Detta är något som vi upplevt 
själv, pedagogerna som blivit intervjuade har fått veta det huvudsakliga syftet med studien, 
vissa förändringar har dock skett i syftet efter detta, främst vad gäller ord. Frågorna som 
informanterna fick skickade till sig har ändrats under intervjuns gång, eftersom svaren till 
vissa frågor redan svarats på och andra frågor har blivit omformulerade.  

Enligt Kvale (1997) innebär fördelaktighet att risken för att informanterna lider skada är 
väldigt liten och att fördelarna för informanten och betydelsen av kunskaperna ska uppväga 
skaderisken för den. Detta ska rättfärdiga beslutet att genomföra undersökningen, detta är 
något vi har tagit stor hänsyn till och försökt följa. Vilka konsekvenser studien har för 
informanterna och omgivningen har övervägts innan beslutet att göra intervjuerna gjordes. 
När informanterna valdes var fokus att deltagandet i studien ska gynna informanten, studien 
och efterkommande forskning.  

Validitet och reliabilitet 

När intervjuer genomförs i en vetenskaplig undersökning finns det vissa krav som ska 
uppfyllas enligt Lantz (2007). Dessa krav är krav på reliabilitet och validitet, detta genomförs 
för att andra ska kunna granska slutsatserna på ett kritiskt sätt.  Validiteten i denna studie är 
ganska hög eftersom kvaliteten i hela forskningsprocessen som undersöks är relativt hög, 
detta motiveras av Patel och Davidsons (2003) beskrivning av validitet. I kvalitativa studier är 
målet med validiteten att upptäcka företeelser och beskriva uppfattningar.  

I en kvantitativ studie betyder hög reliabilitet, tillförlitlighet, att personen som intervjuas 
skulle svara exakt likadant vid ett annat tillfälle. Detta stämmer inte för kvalitativa studier 
eftersom personen som intervjuas kan ha ändrat sin uppfattning mellan tillfällena för 
intervjuerna. Istället anser Patel och Davidson (2003) att reliabiliteten i kvalitativa studier 
måste ses mot bakgrund till situationen som råder under intervjutillfällena. I kvalitativa 
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studier råder hög reliabilitet om intervjuaren med frågan lyckas fånga den unika situation som 
råder vid det tillfället. Författarna skriver att i kvalitativa studier är begreppen reliabilitet och 
validitet så nära varandra att många forskare som gör kvalitativa studier sällan använder 
reliabilitet som begrepp, detta tillämpas i denna studie. 

Resultat 

Här kommer vi att redovisa det resultat som kommit fram under intervjuerna. Svaren är 
kategoriserade efter våra frågeställningar och underkategorier är: erfarenheter inom 
arbetslaget, kunskaper inom arbetslaget, styrdokument och övriga motiveringar.  

Vilka erfarenheter och kunskaper ledde fram till att pedagogerna 
började använda sig av TAKK? 

Erfarenheter inom arbetslaget 

Pedagogerna som ingår i denna studie hade olika erfarenheter av TAKK innan det infördes i 
deras verksamhet. Det finns exempel på pedagoger i studien som har erfarenheter av TAKK 
sedan tidigare, främst via praktiker och tidigare barn inom förskolan/skolan. Emellertid hade 
flertalet av pedagogerna inte använt tecken sedan tidigare, enbart sett andra använda det. 
Exempel på pedagoger som inte stött på TAKK tidigare fas§1e3 nns också, dessa har dock 
stött på teckenspråk. Erfarenheter har erhållits via barnprogram som innehöll teckenspråk, 
kortlekar med tecken eller mötet av tecken ute i samhället.  

På vissa avdelningar har all personal använt TAKK tidigare, medan på vissa är det enbart 
någon av pedagogerna som haft kontakt med TAKK. Det finns exempel på barn som blivit 
placerade på en specifik avdelning på grund av att det funnits tidigare erfarenheter av TAKK 
genom en pedagog som använt TAKK med andra barn. Det finns även exempel på pedagoger 
som tidigare arbetat på avdelningar där TAKK användes enbart av ett av barnen och en resurs, 
övriga pedagoger på avdelningen hade enbart ett personligt tecken, ett tecken som 
representerar deras namn. På denna pedagogs nuvarande arbetsplats har alla pedagoger på 
avdelningen fått lära sig tecken på grund av ett specifikt barns skull. 

Pedagogen som intervjuades på en av förskolorna berättade att den avdelningen hon arbetade 
på tidigare varit en avdelning för döva och hörselskadade barn där pedagogerna använde 
teckenspråk till alla barn. 2001 började de ta emot barn med olika språkstörningar och nu har 
de barn med hörselskada, barn med språkstörningar och barn utan språklig problematik. Det 
finns även en skola där den intervjuade pedagogen använt sig av teckenspråk sedan tidigare 
med ett barn med hörselskada och dessa erfarenheter resulterade i att pedagogen fortsatte att 
teckna efter att barnet slutat.  

Kunskaper inom arbetslaget  

På de flesta avdelningar i undersökningen deltar alla pedagogerna i fortlöpande utbildning i 
tecken på olika sätt och de får handledning av någon utomstående, till exempel från det 
centrala stödteamet. På en förskola får pedagogerna tillsammans bestämma vilka tecken de 
anser sig behöva. Detta genomförs genom att pedagogerna har en bok i vilken de skriver upp 
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tecken de behöver. Där kan de även skriva ner vad de vill lära sig så som olika temaord som 
till exempel hösten. Under träffarna övades dessa ord tillsammans med handledarna.  

En pedagog berättar att kunskaperna inom teckenspråk är som vilket annat språk som helst, i 
början är personen som använder det väldigt noggrann med teckenanvändandet, men efter ett 
tag blir personen säkrare på det. Hon anser att om man en gång har lärt sig teckenspråk så kan 
man det och det finns alltid kvar. En av pedagogerna i undersökningen är utbildad 
specialpedagog med inriktningen utvecklingsstörning och har även en master i 
specialpedagogik. Hon har även läst en 20 poängskurs i specialpedagogik med inriktning på 
tal, språk och kommunikation. I den kursen ingick AKK och när de läste om det så fick de 
lära sig TAKK. Under specialpedagogutbildningen fick de lära sig lite om tecken som stöd. 
Denna pedagog har aldrig gått någon teckenkurs, men har kunskaper om hur behov ska 
kartläggas, introduceras och har samråd med föräldrarna. Det finns dock annan personal på 
skolan som har gått teckenkurser. 

Hur motiverar pedagogerna sitt införande av TAKK? 

Styrdokument/tidigare forskning  

Pedagoger som deltar i studien uttrycker att motiveringarna de har från styrdokumenten är att 
barnen skall få den hjälp de behöver och de nämner kommunikation och/eller språkförståelse. 
Vissa förskolor i studien har valt att titta mycket på tidigare forskning som de läst i olika 
artiklar. De har där läst att TAKK stöder alla barns läsutveckling och att de inte tappar sin 
talspråksutveckling om de använder sig av tecken. Särskolan som deltog i denna studie utgår 
från särskolans kursplan, där står det enligt pedagogen att särskolan skall arbeta med 
kommunikation. Det framkommer också att pedagogen som arbetar inom särskolan anser att 
undervisningen ska individanpassas, det står skrivet att alla ska ha rätt till att lära sig på det 
sätt som passar en själv. I studien finns även exempel på pedagoger som inte har någon 
motivering från styrdokumenten till införande av TAKK, detta var ingenting pedagogen 
funderat kring. Anledningen till att pedagogen började med tecken var på grund av en elev 
med hörselskada. Efter att eleven slutat fortsatte pedagogen att använda tecken vid läs- och 
bokstavsinlärning, detta har hon dock inte kopplat till styrdokumenten. 

Övriga motiveringar 

På alla förskolor och skolor där intervjuerna ägde rum har det funnits barn med någon form av 
språkstörning när arbetet med TAKK började. Anledningen till att förskolorna och skolorna 
fortsätter använda sig av TAKK på de flesta av intervjuplatserna var eftersom pedagogerna 
anser att TAKK hjälper barnens språk och kommunikation. 

Några av barnen som har behov av tecken har använt sig av tecken hemma och användandet 
av tecken på förskolan var en rekommendation från stödteamet, andra barn har börjat med 
tecken under tiden de finns i verksamheten. Tecken började användas eftersom det skulle 
resultera i att barnen utvecklade språk och en språkförståelse. Pedagogerna i denna studie 
uttrycker även att TAKK används med alla barn i verksamheten eftersom de då kan 
kommunicera med varandra, vilket medför att frustration undviks och språket blir tydligare. 
En av pedagogerna förklarade att språket blir mer visuellt och tydligare för barnen då tecken 
används eftersom pedagogerna använder sig mer av ögonkontakt och de tänker på att gå ner 
på barnens nivå när TAKK används i deras kommunikation. Pedagogerna använder även 
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TAKK som ett hjälpmedel vid konflikter och även när barnen leker med varandra. En annan 
pedagog förklarar att det leder till att det sker färre missförstånd och färre konflikter. Barn 
med språkstörningar kan ibland ha svårt att förstå det talade språket med dess nyanseringar 
och kroppsspråk.  

En pedagog berättar även att hon anser att tecken är ett bra kompletterande 
kommunikationssätt eftersom det förtydligar och förstärker språket. Pedagogen anser att ”allt 
tal ska omsättas till tecken så att de [eleverna] vet vad som händer i klassrummet och vilka 
samtal det är som pågår”.  

En av pedagogerna beskriver arbetet med TAKK från en beskrivning hennes handledare gett 
henne: ” en mening är som ett tåg. Med tecken hjälper man till att plocka vagnar ur tåget” . 
Pedagogen anser att tecken förtydligar ord som annars enbart blir ett långt ordflöde för 
barnen. Med hjälp av tecken anser hon att meningarna styckas av på ett bra sätt, hon anser 
även att det är bra språkstimulans för alla, inte enbart för de som har behov av tecken. 

En pedagog berättade att på förskolan där hon arbetar öppnades för cirka 20 år sedan en 
avdelning för döva och hörselskadade barn efter ett beslut i kommunen. Då använde sig alla 
pedagogerna på avdelningen av teckenspråk. Kring år 2000 började antalet döva och 
hörselskadade barn att minska och då tog avdelningen även emot barn med olika 
språkstörningar som logopedmottagningen skickade till dem. För två år sedan var det första 
gången det började ett barn på avdelningen som ej hade hörselnedsättning eller någon form av 
språkstörning. I höstas fanns det inget barn med hörselnedsättning eller språkstörning på 
avdelningen, men under året har det kommit barn med olika språkstörningar och även ett barn 
som är i stort sett dövt.  Trots att inget av barnen i början av hösten var i behov av tecken 
fortsatte pedagogerna att använda tecken med barnen. När det var döva barn som gick på 
avdelningen användes teckenspråk, nu används tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation. 

Tecken används som en förstärkning till talet enligt en av pedagogerna, pedagogerna 
använder det främst vid övergångar mellan olika aktiviteter. Anledningen till detta förklarar 
pedagogen är att orden är flyktigare än tecknen som stannar kvar längre vilket underlättar för 
barnen. Hon anser att för pedagoger som arbetar i särskolan är TAKK ett krav, det blir 
ytterligare ett sätt att kommunicera med barnen. TAKK är enligt pedagogen ett logiskt 
kommunikationssätt eftersom tecknen ofta liknar det ord som personen vill förmedla.  

En av klasserna där en pedagog i studien arbetade har hela tiden bestått av barn med olika 
former av språkstörningar, vilket innebär att de är tvungna att använda sig av tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation. Tecken kan till exempel hjälpa till vid 
inlärning av olika saker, till exempel bokstäverna. När barnen får se tecknet brukar det 
underlätta deras förståelse enligt pedagogen.  

På en av skolorna har tecken använts vid inlärning av bokstäver, färger, tidsuppfattning på 
grund av att eleverna tyckte att det var roligt att få lära sig tecknen och även på grund av att 
budskapet förstärks med hjälp av tecken. Tecken användes även vid läsinlärning. Pedagogen i 
den klassen har slutat använda tecken, hon kunde inte förklara varför hon hade gjort det utan 
det var enbart något som hade skett.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att börja med att diskutera de metoder som använts och vilken 
påverkan de kan ha haft på vårt resultat. Vi kommer även diskutera validiteten på denna 
studie. Därefter kommer vi att diskutera resultatet i relation med bakgrunden. Vi avslutar med 
pedagogiska implikationer och fortsatt forskning.  

Metoddiskussion  

Kvalitativa intervjuer valdes eftersom studiens syfte var att belysa pedagogernas tankar kring 
användandet av TAKK. Detta är lättare att genomföra via intervjuer jämfört med enkäter och 
observationer eftersom det i intervjuer finns möjligheter att ställa följdfrågor och även 
förklara frågan i de fall personen som intervjuas uttrycker sig oklart eller ej förstår frågan.  

Pilotstudien som genomfördes visade att några av frågorna som planerats ha med under 
intervjun fick skrivas om och vissa frågor fick en förklaring eftersom de var otydliga. Om tid 
funnits hade fler pilotintervjuer varit att föredra eftersom intervjun då hade kunnat utvecklas 
och vi hade varit mer förberedda. 

Före intervjuerna fick pedagogerna tillgång till de frågor som var planerade att ställas under 
intervjun. Alla dessa frågor ställdes dock inte eftersom vissa av frågorna redan hunnit bli 
besvarade tidigare. Orsaken till att frågorna skickades i förväg var att studiens syfte var att 
belysa hela arbetslagets syn på införandet av TAKK. Om möjlighet hade funnits att intervjua 
hela arbetslaget var och en för sig hade detta underlättat, det var dock inte möjligt på grund av 
tidsbrist eftersom intervjuerna skedde i slutet av våren och verksamheterna hade många andra 
aktiviteter. Det faktum att pedagogerna fått frågorna i förväg underlättade intervjuerna 
eftersom pedagogerna var mer benägna att hålla sig till ämnet på grund av att de visste syftet 
med intervjun. Detta syntes tydligt under den intervjun där pedagogen inte fått tillgång till 
frågorna. Det gjorde att denna pedagog fick mindre möjlighet att diskutera ämnet med sina 
kollegor. Skulle intervjuer göras igen borde det innan intervjun undersökas om den tilltänkta 
intervjupersonen hade möjlighet att bli intervjuad eftersom underlaget till studien då skulle bli 
bättre.  

Att intervjufrågorna delades ut i förväg ledde till att pedagogerna hade möjlighet att förbereda 
svaren som de inte visste sedan tidigare. Om detta inte skett hade svaren på intervjufrågorna 
mest troligt varit mer direkta eftersom de då inte fått möjlighet att tänka igenom något svar. 
Eftersom intervjuerna skickades ut i förväg tror vi dock att pedagogerna gav mer utförliga 
svar än vad som annars skett, det gav även möjlighet att få alla pedagogers tankar i 
verksamheten via en intervju. 

I studien deltog enbart kvinnor, både de som intervjuades och de som intervjuade var kvinnor. 
Anledningen till detta var att det enbart var kvinnliga pedagoger som svarade på vår e-post 
och en anledning till detta kan vara att det är främst kvinnor som arbetar inom skolväsendet. 
Eftersom e-post skickades ut till alla rektorer i kommunen har manliga pedagoger haft lika 
stor möjlighet att medverka i studien. 

Under intervjuerna deltog en person som skrev ner intervjun och en person som genomförde 
intervjun, samt informanten. Det kändes bra för den av oss som genomförde intervjun att vi 
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var två personer som deltog, förutom informanten, eftersom det då fanns två personers minne 
att falla tillbaka på. På grund av detta var det även möjligt för den som genomförde intervjun 
att koncentrera sig fullständigt på personen som intervjuades. Intervjuerna bandades och den 
som inte genomförde intervjun skrev ner den. Vi tyckte detta var en bra metod eftersom 
intervjun då fanns nedskriven vid de tillfällen bandet hade dålig kvalitet på grund av störande 
ljud i bakgrunden eller att barnspelaren låg långt ifrån personerna som intervjuades. Alla 
intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser för att förenkla för dem, det var 
lättare för dem att genomföra intervjuerna på arbetstid om vi kom och besökte arbetsplatserna. 
En annan anledning till att intervjuerna genomfördes på arbetsplatserna var att där fanns det 
en möjlighet för pedagogerna att visa oss olika saker de skulle kunna vilja visa eftersom deras 
material fanns där. Under alla intervjuerna satt vi i avskilda rum, men i vissa fall fanns det 
trots detta moment som störde. Under en av intervjuerna borrades det i början på intervjun 
och i något fall kom det barn eller pedagoger in som skulle hämta olika saker. Detta var ett 
störande moment under intervjuerna, som tur var inträffade allt detta i början av intervjun, 
vilket ledde till att det inte störde hela intervjun. 

På grund av våra avgränsningar var det många pedagoger som inte passade in i vår studie 
vilket ledde till att valet av informanter var enkelt. Av de tillfrågade rektorerna inom skolan 
fick vi enbart tre svar om pedagoger som använde tecken. Vi vet inte om det enbart är dessa 
pedagoger som använder TAKK i skolan eftersom e-posten skickades till rektorerna som 
sedan i många fall förmedlade det vidare till lärarna kan vissa pedagoger ha missat att svara. 
Det var fler förskolor som svarade på e-posten och av dessa valdes de som svarat först ut för 
att få vara med i studien. 

Under intervjuerna har vi gjort vårt bästa för att ta hänsyn till de saker som går att anpassa av 
intervjueffekterna. Vårt kön och ålder är svårt att påverka, men före intervjuerna har vi tänkt 
igenom vilka kläder som skulle bäras och vilket kroppsspråk som skulle användas. Vi tror att 
detta är något som lärs genom många intervjuer, vilket leder till att om vi gjort fler intervjuer 
tidigare hade intervjueffekten blivit annorlunda. 

Validitet 

Vi anser att validiteten i denna studie är ganska hög eftersom pedagogernas funderingar kring 
införandet av TAKK har beskrivits. Bakgrunden till vår studie är väl undersökt, vilket leder 
till att det fanns en god kunskap om ämnet TAKK och även intervjuer som metod innan 
intervjuerna genomfördes. Vi anser även att vi med intervjuerna lyckades fånga det som var 
syftet med dessa. Validiteten i studien blev lägre eftersom en av pedagogerna inte fick 
möjlighet att se frågorna i förväg.  

Resultatdiskussion 

Många av pedagogerna i vår studie uppger att TAKK används på grund av att det underlättar 
kommunikationen för barn med behov av tecken. Maltén (1998) skriver att kommunikation är 
livsviktigt. Vi anser att det är väldigt viktigt att barn får möjlighet att kommunicera och detta 
anser även de pedagoger som blivit intervjuade. För att barn med behov av tecken skall ha 
möjlighet att kommunicera med alla är TAKK en förutsättning. Därför behöver alla, 
pedagoger och barn, inom förskolan och skolan ha kunskaper om TAKK, detta belyser 
Andersson (2002) och detta skedde även på vissa av verksamheterna i studien.  
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Denna studie visar, liksom flera andra (Elfstedt & Ulander, 2007; Granberg & Wennberg, 
2009; Malm & Sjöberg, 2007), att pedagoger anser att tecken tydliggör språket för alla barn 
eftersom det talade språket blir förstärkt med tecken. En av pedagogerna i studien säger att 
tecken förtydligar ord så det inte enbart blir ett långt ordflöde. En annan pedagog förklarar det 
som mer visuellt och att tecken gör att pedagogerna går ner på barnens nivå och söker 
ögonkontakt. Vi tycker det är positivt att pedagogerna försöker underlätta för barnen att göra 
sig förstådd med alla på avdelningen, det är en förutsättning för barnets trygghet i gruppen 
och utveckling som individ, vilket gör att barnen utvecklas enligt Vygotskij (von Tetzchner, 
2005).  

Pedagogerna som deltog i denna studie tog inte upp några nackdelar med användandet av 
tecken i någon av intervjuerna. Det kan dock bero på att det inte frågades specifikt efter detta. 
Tidigare undersökningar visar på de svårigheter som finns med att använda tecken hela tiden i 
den dagliga verksamheten. För att kunna göra detta måste pedagogerna alltid ha ögonkontakt 
med barnen och händerna fria (Malm & Sjöberg, 2007; Ohlsson, 1983). Detta är något vi kan 
förstå, vi tycker dock det är viktigt att pedagogerna använder sig av tecken i alla sammanhang 
där det finns möjlighet.  

På alla skolor och förskolor där intervjuer skedde började pedagogerna använda sig av tecken 
eftersom det då fanns ett behov på grund av ett eller flera barn. Vi förstår om pedagogerna i 
denna situation inte kände ett behov av att direkt koppla användandet av tecken till 
styrdokumenten, användandet var något som var nödvändigt för att få verksamheten att 
fungerar. På direkt fråga om användandet kopplats till styrdokumenten kunde de flesta dock 
hänvisa till något stycke i styrdokument eller till tidigare forskning. En pedagog sa under 
intervjun att ”vi har inte läst i styrdokumenten för att tillåta oss att använda tecken för det här 
är barn som behöver det, det är ju bara att konstatera, de behöver det lika mycket som en 
penna”. På de förskolor och skolor där det inte längre går barn som behöver tecken har de inte 
funderat kring det fortsatta användandet av tecken efter att barnet slutat, i de flesta av 
verksamheterna har pedagogerna fortsatt att använda tecken vid samlingar och vid 
bokstavsinlärning i alla fall ett tag efter att barnet slutat.  

Många av de utdrag från läroplanerna som pedagogerna syftat till finns inte med i vår 
bakgrund. Detta beror ofta på att de citaten riktar in sig på individanpassning, medan vi har 
utgått från barns allmänna språkutveckling i bakgrunden. Eftersom ingen av pedagogerna 
kunde visa på ett specifikt citat från läroplanen har vi försökt hitta det som vi tolkar vara det 
som pedagogerna syftar på.  

Pedagogerna på förskolorna utgick från två olika citat från Lpfö98 som vi uppfattade det 
nämligen att ”den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskola” 
(Skolverket, 2006b, s. 5) och att ”förskolan skall sträva efter att varje barn … utvecklar ett rikt 
och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar” 
(Skolverket, 2006b, s. 9). Det sista av dessa citat liknar ett av de vi ansåg skulle kunna ligga 
till grund för införandet av TAKK nämligen att ”förskolan skall lägga stor vikt vid att 
stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 
intresse för den skriftspråkliga världen.” (Skolverket, 2006a, s.6). Vi tycker att båda citaten 
som pedagogerna hänvisar till verkar vara genomtänkta och motiverar kommunikation med 
TAKK.  
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På en förskola utgår pedagogerna från tidigare forskning. Det som pedagogen tog upp var att 
tecken stöder alla barnens språkutveckling, det har vi hittat i undersökningar gjorda av 
Elfstedt och Ulander (2007) och Granberg och Wennberg (2009) och Malm och Sjöberg 
(2007). Pedagogen säger vidare att de barn som har ett talspråk inte tappar sin 
talspråksutveckling genom användandet av tecken vilket DiCarlo, Stricklin, Banajee och Reid 
(2001) visar i sin rapport. Pedagogen hänvisar inte till specifika undersökningar eller 
rapporter, men under vårt arbete med bakgrunden har vi själva hittat rapporter som styrker det 
hon säger.  

Att ”lärare skall … utgå från varje enskild individs behov” (Skolverket, 2006a, s.12) är något 
som pedagogerna poängterar. Vi hittade även i skollagen att ”utbildningen i grundskolan skall 
syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de 
behöver för att delta i samhällslivet.” (Skollagen 4 kap 1§). Båda dessa citat handlar enligt oss 
om elevernas behov och kan kopplas till användandet av TAKK. Hade inte TAKK använts till 
de barn som var i behov av det skulle inte pedagogen utgå från det individuella behovet och 
barnet skulle inte kunna få den kunskap som de behöver. 

Pedagogen som arbetar inom särskolan berättar att de även utgår från de mål som riktar sig till 
särskolan i Lpo94. Dessa mål är individualiserade efter varje elevs behov (Skolverket, 2006a) 
och det mål de främst utgår från i arbetet med TAKK är att ”skolan ansvarar för att varje elev 
som lämnar grundsärskolan … efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera” 
(Skolverket, 2006a, s. 11). Vår mening med arbetet var egentligen inte att ta med en särskola i 
studien, eftersom det inte fanns nog med underlag inom skolan i kommunen där studien 
skedde valde vi att ta med särskolan trots detta.  

En pedagog utgick inte direkt från styrdokument eller tidigare forskning när hon använde sig 
av bokstavstecknen för inlärning av bokstäver. Däremot tolkar vi det hon säger som att 
anledningen till det fortsatta användandet av tecken var för att eleverna ansåg att det var 
roligt. I Lpo94 står det att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” 
(Skolverket, 2006a, s. 5). Vår uppfattning till att pedagogen inte har koppling till läroplanen 
är att det inte fanns någon tanke kring det fortsatta arbetet med tecknen efter barnet med 
hörselskada hade slutat, det var bara något som inträffade, när detta barn började fanns dock 
funktionshindret som motivation till införandet.  

Både skollagen och Lpfö98 poängterar att det är viktigt att pedagogerna i förskolan möjliggör 
barnens utveckling. Resultatet i vår studie visar att pedagogerna har den utbildning och de 
kunskaper som krävs för att möjliggöra barnens utveckling. Vi tycker att det är positivt och 
nödvändigt att pedagogerna har den utbildning som arbetet kräver för att möjliggöra barns 
språkutveckling och kommunikationsförmåga.  

I styrdokumenten har vi även hittat många kopplingar till att barns språkutveckling är viktig, 
vilket TAKK möjliggör. Detta medför att det finns grund i styrdokumenten för användandet 
av TAKK i de verksamheter som vi tittat närmare på. Detta var från början inte anledningen 
till att TAKK började användas i verksamheterna, många av pedagogerna angav dock att 
barnens språkutveckling var en anledning till att de fortsatte användandet. 

Till skillnad från pedagogerna i vår studie hittade vi inte enbart koppling i läroplanerna och 
forskningslitteratur utan även i övriga styrdokument som skollag och kursplaner. En av 
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anledningen till att pedagogerna enbart använt sig av läroplanerna tror vi är att pratar man om 
styrdokument är det främst om läroplanerna man pratar om. 

De avdelningar där all personal och alla barn kunde TAKK kändes det som om det var en 
naturlig del av verksamheten jämfört med om TAKK enbart används av ett barn och någon av 
de vuxna. Tidigare forskning visar att i de verksamheter där tecken enbart används av ett barn 
har pedagogerna svårare att komma ihåg att använda sig av tecken (Ohlsson, 1983). Av denna 
anledning är det positivt att de flesta pedagogerna i verksamheterna använder tecken till alla 
barn.  

För att barnen skall ha möjlighet att genomgå det sista stadiet i Piagets teori (Piaget, 1968) 
anser vi att det är en förutsättning att barnen har haft möjlighet till att använda språket. Utan 
det är det svårt för barnen att klara av vuxenvärldens intellektuella liv, eftersom de saknar 
möjligheten att kommunicera och resonera med andra. 

Vygotskij anser att barn lär sig tillsammans med andra (von Tetzchner, 2005). Pedagogerna i 
studien uttrycker att TAKK används av barnen för att de ska kunna kommunicera med 
varandra. Vi anser att det är viktigt att barn kan kommunicera med sin omvärld eftersom det 
är genom kommunikationen och interaktionen med andra som barn lär sig. Vygotskijs 
utvecklingsmodell är enligt von Tetzchner internaliseringen, det är genom denna som barn 
kan lära sig via andra människor.  

En av de frågeställningar som denna studie innehåller är: vilka erfarenheter och kunskaper 
ledde fram till att pedagogerna började använda sig av TAKK? När TAKK började användas i 
verksamheten var det inte på grund av att någon eller några av pedagogerna hade kunskaper 
och erfarenheter av det sedan tidigare utan på grund av att det fanns behov av det. Även om 
inte alla hade erfarenheter av att använda TAKK sedan tidigare, har numera dock alla 
pedagoger erfarenheter och kunskaper som hjälper dem i användandet av TAKK till exempel 
olika kurser i tecken. Heister Trygg (2004) skriver att det är viktigt att omgivningen använder 
sig av TAKK för att barnet skall utveckla TAKK, detta tycker vi stöder att alla pedagoger i 
arbetslagen borde ha kunskap om TAKK, så att alla pedagoger kan kommunicera med barnen. 
Den andra frågeställningen i denna studie var: hur motiverar pedagogerna sitt införande av 
TAKK? Detta gör pedagogerna främst genom att peka på barnens behov av tecken.  

Pedagogiska implikationer 

Som blivande pedagoger är en viktig slutsats i vår studie att för de elever som använder 
TAKK är det även viktigt att det används av alla i verksamheten, både barn och pedagoger. Vi 
anser att detta är något som pedagoger behöver lära sig eftersom det stimulerar barnens 
språkutveckling och stärker deras roll i gruppen. 

Enligt tidigare studier och pedagogerna som vi intervjuat är TAKK ett bra medel för 
utvecklandet av barns språkutveckling och kommunikation. Därför kan TAKK vara bra att 
använda med alla barn, oavsett det finns ett behov inom verksamheten eller inte. Som 
blivande pedagoger känner vi att det skulle vara bra att få möjlighet att gå en utbildning om 
TAKK och få lära sig tecken för att sedan kunna använda det i verksamheten. Eftersom 
pedagogerna i vår studie och även pedagogerna i tidigare studier anser att TAKK är bra för 
alla barns språkutveckling och kommunikation borde det användas på fler skolor och 
förskolor. 
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Fortsatt forskning 

Vår studie har lett fram till många nya frågor hos oss, dessa skulle kunna användas till fortsatt 
forskning. Det skulle vara intressant att ta reda på om pedagogerna i skolan har märkt någon 
skillnad på barns språkutveckling och kommunikation om barnen kommer från en förskola 
där alla använder TAKK eller från en förskola där de inte använder TAKK. Det skulle även 
vara intressant att se om det sker någon konkret förändring hos barnen efter att TAKK införts 
vad gäller deras kommunikation och språkutveckling, inte enbart vad pedagogerna anser om 
detta. 
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Bilaga 1 

Mail till rektorer 

Hej! 
 
Vi är två studenter på Luleå Tekniska Universitet och vi ska skriva vår C- 
uppsats om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Vi undrar om några 
av dina pedagoger i förskolan och/eller skolan använder sig av detta i sitt arbete.  
 
Tack på förhand och vi vore tacksamma om du svarar även om de inte använder sig  
av detta. Vill du ha mer information får du gärna höra av dig via mail.  
 
Med vänlig hälsning 

Charlotta Jönsson och Lisa Larsson 



 

ii 

 

Bilaga 2 

Frågor till pedagogerna i förskolan och skolan 

Vad arbetar du som? Med vilka åldrar? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom skolan/förskolan? 

Använder du dig i din verksamhet av tecken? 

Vad lägger du in i begreppet TAKK? 

Har pedagogerna som arbetar här någon utbildning i hur man ska använda sig av TAKK? 

När du och dina kollegor började använda er av tecken vad var tanken bakom detta? 

Känner du att det stämde?  

Vad har du och dina kollegor för förankring i styrdokumenten för användandet av TAKK?  

När använder ni tecken, i vilka sammanhang? 

När kom du först i kontakt med teckenkommunikation? 

Vad var det som gjorde att du blev intresserad? 

Vad var avgörande för att du började använda tecken?  

Praktiska erfarenheter? Utbildning? Teorier? Styrdokument? 

Vad ville/vill ni åstadkomma? 

Hur länge har ni använt tecken? För vilka barn/elever? 

Har du något som du vill tillägga? 

Har du några frågor som du vill fråga oss? 

 


