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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger anser att de arbetar med 
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) och vad förskollärarna 
har för åsikt om TAKK. Studien är en kvalitativ undersökning utifrån en fenomenologisk 
teori. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. I studien har sju förskollärare på tre 
olika förskolor intervjuats. Resultatet som kom fram var att alla var positiva till TAKK och 
det kom även fram att pedagogerna använder sig av TAKK i verksamheten olika alltifrån 
nästan ingenting, till att använda sig av TAKK alltid under den dagliga verksamheten allt 
beroende på behovet att teckna till barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar även att 
pedagogerna har erhållit olika mycket utbildning i TAKK, där en del endast har fått 
utbildningen från sina arbetskollegor men en del har fått gå flera olika kurser i omgångar. 
Som avslutning på mitt arbete ger jag förslag på fortsatta forskningsfrågor.  

Nyckelord: Barns språkutveckling, förskola, kommunikation, Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation, TAKK. 
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1. Inledning 
Att via det talade språket kunna kommunicera är en självklarhet för många. En del barn har 
svårt att kommunicera och att producera olika språkljud. Då kan Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation (TAKK) vara ett bra hjälpmedel. Många förskolor använder 
sig av TAKK, för att alla barn ska kunna underlätta och förstärka språket och kunna 
kommunicera med andra. Heister Trygg (2004) anser att för att använda sig av TAKK 
behöver man kunskaper om tecken, språk, tal, kommunikation men även om att det kan finns 
olika sorters av kommunikationshinder. "TAKK är inget språk- utan en metod som används 
för att underlätta kommunikation. Tillämpningen sker alltid efter individens behov och 
förutsättningar. Med TAKK bygger vi språk, i samspel." (Heister Trygg 2010, s. 10) 
 
Jag har under mina verksamhetsförlagda utbildningar kommit i kontakt med TAKK i olika 
förskolor. I detta arbete kommer jag att undersöka hur pedagoger i förskolan använder sig av 
TAKK i sitt vardagliga arbete och om de använder sig av TAKK till hela barngruppen. 
Heister Trygg (2012) beskriver att det är miljön och pedagogerna som måste anpassa sig efter 
det barn som är i behov av TAKK. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket 2011) står 
det att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Det står 
även: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 
och kommunicera med andra." (Skolverket 2011 s. 10). 
 
I Barnkonventionen (UNICEF 2014) står det att alla barn ska ha tillåtelse att ge uttryck för 
sina åsikter, tankar och få sin röst hörd. I Barnkonventionen (2014) framgår följande: "Barnet 
skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser 
söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig 
form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer." (UNICEF 2014:13) 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken utsträckning förskollärarna arbetar med 
TAKK i förskolan. Vad har förskollärarna för åsikter gällande TAKK? 

För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

• När och hur används TAKK i den dagliga verksamheten i förskolan? 
• Används det till alla barn eller bara till barn i språksvårigheter? 
• Hur ser pedagogens utbildning ut gällande TAKK och när kom de i kontakt med 

TAKK för första gången? 
• Vilka för- och nackdelar upplever förskollärarna i användandet av TAKK i förskolans 

verksamhet?  

  



2 
 

3. Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag att beskriva barns kommunikativa språkutveckling och hur barnens 
kommunikation och språkutveckling ser ut samt vad styrdokumenten säger gällande barns rätt 
till att kunna kommunicera på rätt sätt. Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
(AKK), tidigare forskning om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
(TAKK) och dess användning i förskolan presenteras också. 
 

3.1 Barns kommunikation  

Kommunikationen hos barn börjar tidigt genom att barnen lär sig i samspel med sin 
omgivning och utvecklingen kan se olika ut hos barnen. Strömqvist (2003) och Svensson 
(2009) beskriver att barns kommunikation sker både i ett kognitivt och i ett sociokulturellt 
sammanhang. Det enskilda barnets språkutveckling präglas speciellt av den språkliga 
omgivningen. Enligt Bruce (2009) så är språkförmågan en komplicerad förmåga, där både 
arv, personlighet och miljö spelar en stor roll. För språkutvecklingen kan arvet spela en roll 
och ibland avgöra om det kommer att bli lätt eller svårt när språket ska utvecklas för barnet. 
Svensson (2009) menar att språk kan vara så mycket mer än bara tal- och skriftspråk, det 
innefattar även teckenspråk, blissymboler och kroppsspråk. Kroppsspråket består av gester, 
kroppshållning, ansiktsuttryck och det är på så sätt små barn vill tala om att de vill något eller 
att någon ska göra något för dem. Enligt Svensson finns det fyra kognitiva förutsättningar: 
mål och medel, är att barnet är nyfiket och aktivt redan vid födseln och detta skapar en 
förståelse för omvärlden. Handlingsbenägenhet, är att barnet får lättare att lära sig språket i 
rutinsituationer. Det är där barnet kan lära sig att dra slutsatser, urskilja avsikter och tolka för 
att sedan dra en slutsats om vad som kan ske sedan eftersom det är samma situationer som är 
ständigt återkommande. Abstraktionsförmåga är att barnet lär sig abstrakta begrepp. Språkets 
funktion är att specificera och utveckla begrepp som barnet redan har lärt sig och 
systematiserande sker under spädbarns aktiviteter under välkända situationer som när barnet 
undersöker saker genom att banka, smaka eller kasta. Alla dessa kognitiva förmågor behövs 
för att barns ska kunna erövra språket enligt Svensson. 
 
Iverson och Goldin-Meadow (2005) beskriver att barn använder sig av gester för att peka ut 
saker i sin omgivning och för att kommunicera. De menar också att små barn kommunicerar 
med gester innan de kan tala och att det får barnen att känna att de kan kommunicera innan de 
kan uttrycka sig verbalt. Många barn använder sig också av gester även efter att de har lärt sig 
att uttrycka sig verbalt i en kombination för att förstärka sitt språk. Goodwyn, Acredolo och 
Brown (2000) utförde en studie på 103 små barn som var 11 månader, som de delade in i tre 
grupper där den ena gruppen skulle använda sig av teckenträning med barnen, den andra 
gruppen fick i uppgift att verbalt träna sina barn men endast verbalt och den tredje gruppen 
fick inte veta något vad de skulle göra utan bara göra som vanligt. Resultatet i studien visade 
att gruppen där de hade använt sig av tecken hade barnen en bättre verbal språkutveckling än i 
de andra grupperna. 
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Von Tetzchner (2005) menar att kommunikation handlar om styrning av uppmärksamheten. 
Blickar och gester är de redskap som skapar uppmärksamhet och är de första 
kommunikationsyttringar barn gör.  
 
Johansson (2001) beskriver att språket spelar en viktig roll när det gäller barns 
förståelse av andra barn. Världen förändras för barnen när de har hittat nyckeln till 
språket. "Språket är inte bara ett uttryck, det är ett kommunikativt och meningsskapande 
förhållande som barn har till andra. Språket är inte bara innebörden i orden som uttalas. 
Också gester, tonfall och ansiktsuttryck berättar om barns tankar och sätt att vara." 
(Johansson 2001 s. 26). 
 

3.2 Språkutveckling 

Ladberg (2000) beskriver den språkliga kompetensens beståndsdelar med en rad förmågor 
som: grammatik, uttal, automatiserat tal, pragmatik och ordförråd. Uttal kan delas upp i två 
delar som språkmelodin och varje enskilt språkljud. Språkmelodin är språkets ljudmässiga 
helhet som rytm och betoning. Ett barn känner igen sin mammas röst från att ha hört henne 
genom hennes kropp, det är hennes språkmelodi som barnet har hört under sin tid i magen. 
 
Arnqvist (1993) väljer att beskriva barnens språkutveckling utifrån fonologi, semantik och 
pragmatik. Fonologin är hur vi förstår och uppfattar språkljud samt hur vi skapar språkljud. 
Språkljuden är olika i andra språk. Den fonologiska utvecklingen är hur barnet lär sig att 
skilja på olika språkljud och hur barnet formar språkljuden. Semantik är att förstå ordets 
innebörd och mening. Det är under förskoleåldern som barnen lär sig flest nya ord och deras 
mening. Grammatiken är hur barnet lär sig hur orden sätts samman till en meningsfull mening 
och där morfologin får barnen att förstå språkets minsta betydelsebärande enhet. Pragmatiken 
är hur man använder språket, bland annat turtagning, hur gester, mimik används korrekt samt 
att man håller sig till de regler som finns i en kommunikation enligt Arnqvist. 
 
Små barn, enligt Lindö (2009), använder sig av två olika funktioner. I första hand använder 
små barn språkets expressiva (vilja, tankar och känslor) och sociala (utbyte av erfarenheter) 
funktioner och detta genom att använda sig av sin röst, kroppsspråk och handling. Vid 2 års 
ålder börjar de använda sig av språkets informationsfunktion. Enligt Von Tetzchner (2005) 
brukar barn uttrycka sina första ord omkring ett års ålder men att skillnaderna kan vara stora. 
Vid fem års ålder klarar de flesta barnen alla de vanliga satstyper och ordböjningar. Den 
språkliga och kommunikativa kompetensen fortsätter under hela livet men den grammatiska 
kompetensen förändras inte så mycket efter ungdomen. Bruce (2009) menar att samtal som 
sker under lek och samvaro där både barn och vuxna och mellan barn utgör det viktigaste 
upphovet till språkstimulering. Det är det goda samtalet som blir den huvudsakliga 
behandlingsformen för att hjälpa barn som har språkstörningar. Strömqvist (2003) beskriver 
att vid ungefär tre års ålder har många barn fått ett grundläggande ordförråd och 
grundläggande grammatik. Och mellan tre och fem års ålder så sker en omfattande 
sociokognitivt utveckling och det leder till att barnet grundläggande ökar sitt kunnande att 
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förstå hur andra tänker i sin omgivning. Och det är genom ett samspel mellan individen och 
omgivningen som en språklig kunskap uppstår enligt Strömqvist. 
 

3.3 Språkstörning 

Språkstörning hos barn, enligt Hansson (2003) är att barnet inte utvecklar sitt språk enligt 
förväntan. Språkutvecklingen sker då ofta långsammare. En språkstörning hos barn kan bero 
på många saker. Det kan vara olika funktionsnedsättningar som till exempel 
utvecklingsstörning, autism eller hörselskada men även barn med normal hörsel, normal 
begåvning kan ha språkstörning enligt Hansson (2003). Von Tetzchner (2005) anser att en del 
hörande barn som har autism eller inlärningshinder och barn med språkliga svårigheter kan ha 
svårt att på ett bra sätt lära sig talspråket. Då kan teckenspråk eller ett grafiskt 
kommunikationssystem var till hjälp, det kan anpassas efter barnens förutsättningar. Hansson 
(2003) beskriver att det är oftast i förskoleåldern en logoped ger diagnosen språkstörning till 
ett barn. Ofta kommer barnen med en remiss från BVC till logopeden och detta kan ha 
kommit fram under någon språkscreening som sker på BVC vid 2 ½, 4 eller 5 ½ års ålder eller 
om föräldrarna känner en oro för barnets språkutveckling. 
 
Arnqvist (1993) beskriver att språksvårigheter kan delas in i tre olika huvudgrupper: 

• Språkets form (fonologi, morfologi, syntax) 
• Språkets innehåll (ordförråd, semantik) 
• Språkets användning (pragmatik) 

(Arnqvist 1993 s. 121) 
 

Enligt Hansson (2003) kan språkstörningar förekomma i de språkliga nivåer som fonologin, 
lexikon, grammatik, semantik/språkförståelse och pragmatik. Ju fler språkliga nivåer som 
barnet har svårt i desto gravare är språkstörningen. Den vanligaste och den minst svåra är när 
endast fonologin är påverkad enligt Hansson. Arnqvist (1993) beskriver att barn kan ha 
morfologiska svårigheter, som visar sig genom att barnen har svårt att böja orden till den rätta 
formen och de kan även ha svårt att dela orden i mindre former. Det kan visas som att barnet 
ser en katt och säger katt men när barnet ser flera katter säger barnet ändå katt. Syntaktiska 
svårigheter är när barnet har svårigheter med att klara av de grammatiska reglerna. Det är när 
barnet har svårt att formulera meningar med rätt satsbyggnad. Semantiska svårigheter det är 
när barnet inte förstår de ord som sägs eller så använder barnet orden i fel sammanhang. 
Pragmatiska svårigheter är att barnet inte förstår de sociala reglerna som gäller under ett 
samtal. Det kan bero på att barnet inte behärskar turtagning i samtalet och förstår lyssnarens 
perspektiv. Barnet kan också ha svårt att uppfatta och tyda de icke-språkliga yttringarna som 
gester och ändrat tonfall, enligt Arnqvist. Bruce (2009) och Arnqvist (1993) menar att om 
barnet har problem med grammatiken så uttrycker sig barnet genom att använda sig av korta 
eller enkla meningar och kan utelämna små ord i meningarna och ändelserna i slutet av orden. 
De menar också att språkstörning är vanligare hos pojkar än hos flickor men grav 
språkstörning är jämt fördelat mellan könen. 
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Hansson (2003) beskriver att det inte finns något internationellt klassificeringssystem av 
språkstörningar och detta beror på olika faktorer såsom att barn med språkstörningar kan se 
mycket olika ut från barn till barn och att språkstörningen hos ett barn kan förändras över tid 
eftersom det gäller barn som ständigt står under utveckling. Och slutligen kan det bero på 
situationen och vad det ställs för krav. 
 

3.4 Styrdokumenten och barnkonventionen 

Förskolan har styrdokument som ska följas i det pedagogiska arbetet, både skollagen och 
läroplanen för förskolan. I läroplanen för förskolan 98 (Lpfö 98) (Skolverket 2011) står det 
att: "Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i 
ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt." (s. 6). Det 
står också barnen ska få vuxnas stimulans och vägledning för att kunna öka sin kompetens 
och utveckla nya insikter och kunskaper. För att bilda en helhet måste olika språk - och 
kunskapsformer på olika sätt balanseras. Varje barn ska få möjlighet att genom leken 
stimulera fantasi, inlevelse och kommunikation. Barnen erövrar kunskap genom leken genom 
att iaktta, samtala och reflektera. Kommunikationen mellan barnen är viktig för att de ska 
kunna delge sina kunskaper mellan varandra samt förmedla hur de känner. I Lpfö 98 står det 
också att förskolechefen har ansvar för att personalen får kompetensutveckling kontinuerligt 
så de kan utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt. I läroplanen står det också: 
"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 
förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 
förmåga och stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling" 
(Skolverket, 2011, s.11). 
 
I Skollagen (SFS 2010:800) beskriver de att barn i behov av särskilt stöd, för att nå vidare i 
sin utveckling ska få det stöd deras speciella behov kräver. Det är barnets vårdnadshavare och 
förskolan som tillsammans utformar de speciella stödinsatserna för barnet.  

2§ "Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda 
barnen för fortsatt utbildning." (Skolverket 2010). 

 
Barnkonventionen är framtagen av Förenta Nationerna (FN) för att främja barnens rättigheter 
i världen och det är UNICEF (United Nations International Children´s Emergency Fund) som 
ska se till att alla länder följer de avtal som står skrivna i barnkonventionen. I 
barnkonventionen (UNICEF 2014) står det tydligt att alla barns röster ska får bli hörda och de 
ska få möjlighet att få ge uttryck för sina åsikter och tankar. Det står också att barnen har rätt 
till yttrandefrihet. Och med detta menas att barnen ska kunna ta emot, söka eller delge 
information och deras tankar av alla slag genom tal, skrift eller i tryck eller genom de 
hjälpmedel barnet väljer (Barnkonventionen 2014:13). Detta överensstämmer med vad som 
står i läroplanen för förskolan (Skolverket 2011) att det är viktigt att barnen ska kunna 
kommunicera med andra barn och att barnens åsikter och tankar får komma fram. 
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3.5 Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK 

Tisell (2011) beskriver att redan under 1700-1800-talets Europa försökte man hitta alternativ 
till tal och kommunikation för att hjälpa de människor som inte kunde kommunicera genom 
det talande språket. De använde sig av grafiska symboler som komplement till det talande 
språket. Under sent 1970-tal började AKK att utvecklas i Sverige beskriver Heister Trygg 
(2004) och det började som "tecknad svenska" för döva barn. Under 80-talet kom det flera 
olika AKK-sätt och man utbildade fler i teckenkommunikation. Under 90-talet kom 
diskussionen om det var rätt eller fel metod, och det lades ner stora resurser för att ta fram 
datateknik för att hjälpa personer med talsvårigheter och personer med grava motoriska 
funktionsnedsättningar. Enligt Tisell (2011) används tecken bäst i Skandinavien, 
Storbritannien och i Nordamerika än i övriga världen.  
 
AKK - finns i olika former; grafiska och kroppsformer. Kroppsformer utförs med den egna 
kroppen och omgivningen. Barnet använder alla dessa former mer eller mindre avsiktligt och 
är på icke-verbal nivå enligt Heister Trygg (2012):  

• Naturliga reaktioner, kommer från spontana reaktioner såsom skratta, gråta, rycka till 
eller sträcka på sig, de kommer oavsiktligt och är inte riktad till någon speciell. 

• Kroppsnära signaler, en blick eller en rörelse och är mer avsiktliga, är riktad till någon 
och man vill ha ett gensvar tillbaka. 

• Sinnen, används av båda parterna. Man använder olika sinnen för att interagera med 
någon och de använder sina sinnen för att tolka och förstå vad den andra menar. 

• Mimik, genom sitt kroppsspråk visa, glädje, sorg, andra känslor genom att le, gråta 
eller grimasera. 

• Förflyttning, genom att gå sin väg eller hämta någon för att visa vad man menar. 
• Ljud, genom att använda sig av olika ljud kan man uppmärksamma någon eller kalla 

på personer i omgivningen men även visa sina känslor. 
• Gester, att vinka, peka, sparka eller hicka har ett visst syfte eller viss innebörd. 
• Handlingssekvenser, när flera handlingar sker efter varandra (i följd, en kedja) för att 

få sin vilja igenom som till exempel ett barn tar handen och leder en person till 
leksakerna, klappar barnet på golvet så vill det att man ska sätta sig och leka. 
 

Heister Trygg (2012) beskriver att AKK-behovet hos barn börjar när man märker att det finns 
svårigheter att använda sig av talspråk. AKK ska då hjälpa barnet när det brister i talet i 
kommunikationen mellan personer. Genom att hjälpa barnet att kommunicera med till 
exempel språkliga symboler kan barnets talförmåga förbättras. Det är barnet (brukaren) som 
ska vara i fokus menar Heister Trygg (2012). Det är användandet av AKK som redskap för 
kommunikation och det är omgivningen som ska tolka barnets signaler eller symboler för att 
skapa denna kommunikation. Heister Trygg (2012) beskriver att BRO är ett 
planeringsunderlag och den används för att göra en planering för att synliggöra det 
kommunikativa behovet hos barnet. B står för Barnet som har en funktionsnedsättning för 
kommunikation, R står för Redskapen och är det kommunikationssätt som hjälper barnet att 
kommunicera och O står för Omgivningen runt barnet som måste anpassa sig efter vad 
barnets behov är och välja rätt redskap för att hjälpa barnet med sin kommunikation. Det är 
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genom att använda sig av olika redskap av AKK menar Heister Trygg (2012) till den redan 
befintliga kommunikationen när de vanliga kommunikationsvägarna inte fungerar. Genom att 
se hela kommunikationen genom flera perspektiv där barnet och redskapen och omgivningen 
tillsammans är BRO som måste fungera för att skapa kommunikation. Man måste se till 
barnets förutsättningar vilka de lämpligaste redskapen är för att barnet ska kunna nå sin 
proximala utvecklingszon, för hjälp just nu och i framtiden. Redskapen kan vara olika 
kommunikationsformer som till exempel TAKK. Omgivningen använder sig av det redskap 
som fungerar bäst för att skapa en kommunikation mellan varandra.  

3.5.1 Förskolan och AKK 

Man måste även anpassa förskolans verksamhet så att den fungerar för alla barn, även för ett 
barn som är i behov av AKK. Heister Trygg (2012) beskriver miljön som det viktigaste runt 
barnet, att den anpassas efter barnets förutsättningar. Hon tar även upp flera punkter som 
nämns nedan om vilka uppgifter man har som pedagog och i arbetslaget:  

• Pedagogiskt ansvar och pedagogisk expertis 
• Samverkan 
• Upprätta planer, bedöma förmågor och sätt mål 
• Ansvara för den kommunikativa miljön 
• Ansvara för att barnet bemöts utifrån förutsättningar och kommunikativa behov 
• Utveckla barnets förmågor 
• Modell/förebild för olika kommunikationsformer 
• Introducera och använda hjälpmedel och metoder 
• Bedöma och efterfråga adekvata hjälpmedel, metoder och expertis. 

(Heister Trygg 2012 s. 30). 
 

3.6 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. 

Heister Trygg (2004) menar att TAKK ska fungera som ett stöd i barns språk- och 
taltillägnande. För att underlätta både en förståelse och kunna uttrycka sig kan tecken 
användas och det används tillsammans eller i kombination med det talade språket. TAKK är 
inte ett språk utan en form som man använder för att komplettera det talade språket och det är 
i huvudsak bara nyckelordet i meningen som tecknas. Westerlund (2009) beskriver att 
taltempot blir långsammare när ord i en mening ska tecknas och detta gör att barnen får lättare 
att förstå meningen både genom att se den och höra den.   
 
Heister Trygg (2010) anser att eftersom talet hos barn utvecklas olika är det en fördel för 
barnets kommunikation och språket att använda sig av TAKK där målet är att barnet ska börja 
tala. Barnen skaffar sig en förståelse för hur språket är uppbyggt och hur språkets struktur blir 
tydligare med hjälp av tecken. Heister Trygg (2008) anser att för att det ska bli lättare för barn 
att kunna lära sig tecken så krävs det att barnet får möjligheten att både se och använda sig av 
tecken i den vardagliga verksamheten. Bra hjälpmedel kan vara att sätta upp olika 
teckenillustrationer med TAKK-tecken hur man tecknar olika ord, menar Heister Trygg.  

Heister Trygg (2010) menar att det är viktigt att personalen får en bra TAKK-utbildning för 
att det inte ska ske några förväxlingar med teckenspråk. "TAKK är inget språk- utan en metod 
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som används för att underlätta kommunikation. Tillämpningen sker alltid efter individens 
behov och förutsättningar. […] Med TAKK bygger vi språk, i samspel. TAKK ser inte ut på 
något särskilt, eget sätt och är alltså inte ett förenklat teckenspråk." (Heister Trygg, 2010, 
s.10). 
 
Heister Trygg (2010) beskriver vikten med ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet 
för att arbetet med TAKK ska fungera på ett bra sätt. Men även kommunen måste ge 
pedagogerna möjlighet till utbildning i TAKK för att kunna bemöta barnet på rätt sätt. Heister 
Trygg menar också att för att TAKK ska vara gynnsam så krävs det att omgivningen använder 
sig att TAKK hela tiden och att pedagogerna visar att tecken kan vara ett bra sätt att 
kommunicera på.  
 
Fördelen med att använda sig av tecken, enligt Heister Trygg (2004), är att när barnet tecknar 
använder de sig mindre av finmotorik än vid tal, man använder sig av andra sinnen, man kan 
se och känna tecknet. Man ökar koncentrationen, då tecken tydliggör det talande språket och 
framförallt har man alltid tecken med sig överallt. Tisell (2011) menar att för att ett barn ska 
kunna tala behövs det många muskler och delar i ansiktet som ska fungera och jobba 
tillsammans såsom läppar, tunga och stämband för att skapa språkljud. De ska fungera 
samtidigt och tungan ska vara rätt placerad i munnen för att det rätta språkljudet ska bildas. 
Men genom att göra tecken med händerna är det lättare att göra och se för mindre barn. Tisell 
menar också att det är en fördel att använda sig av tecken till små barn för det hjälper barnen 
att kunna uttrycka sig och det medverkar också till en snabbare utveckling av språket. Heister 
Trygg (2008) beskriver att för att barnet lätt ska kunna lära sig tecken så måste barnet få 
möjligheter att kunna både se och göra tecken varje dag i olika aktiviteter i förskolan 
 
Det svenska teckenspråket (STS) är inte detsamma som TAKK. STS används av döva i en 
tyst omgivning medan TAKK används av hörande med till exempel en språkstörning i en 
hörande och talande omgivning. TAKK används vanligtvis bara under en kort period för att 
förbättra talutvecklingen medan STS används hela livet. TAKK används alltid med det talade 
språket medan STS används utan det talade språket. (Sirén 1997, Heister Trygg 2004). 
 
TAKK har enligt många internationella vetenskapliga studier och beprövad erfarenheter enligt 
Heister Trygg (2004) en positiv inverkan på kommunikationsförmågan hos små barn. Det går 
att börja använda sig av tecken mycket tidigt hos små barn menar Tisell (2011) och att tecken 
gör det lättare för barn att kommunicera och uttrycka sig själv. Barnet lär sig fler ord snabbare 
och inlärningsprocessen blir lättare och genom att både höra, se och känna på orden så blir det 
lättare för barnen att förstå dem och det bygger upp barnens ordförråd. Heister Trygg (2010) 
menar att genom att använda sig av flera sinnen vid inlärning är något positivt. Hon menar att 
när man använder sig av TAKK får barnen uppleva kommunikationen på två sätt både genom 
tecken och talet. 
 

Heister Trygg (2010) beskriver att många har inställningen att TAKK används endast av barn 
som har språksvårigheter och svårt att formulera sig verbalt. Men Heister Trygg menar att 
tecken kan användas av alla men förutsättningen är att fler får utbildning i TAKK och det är 
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de vuxna som måste inspirera barnen att vilja använda sig av TAKK för att det stimulerar 
barnens språk och slutar man att använda sig av TAKK kan man bromsa barnens uttryckssätt 
(a.a.). Enligt Heister Trygg (2010) har förskolor i Sverige använt sig av TAKK till barn som 
har olika funktionsnedsättningar under ett antal år. Pedagogerna har sett ett positivt resultat i 
hela barngrupper på språkutvecklingen när de har använt sig av TAKK.  
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4. Metod 
Under metodkapitlet kommer jag att beskriva vilken metod jag har använt mig av för att 
samla in information och varför jag har valt just den metoden. Jag kommer att presentera 
mina informanter och hur jag har jobbat med svaren från intervjufrågorna samt för- och 
nackdelar med den form av kvalitativa frågor som jag har använt mig av.  
 

4.1 Urval 

Syftet med denna uppsats var att få en djupare förståelse för hur TAKK används i förskolan 
och vad pedagogerna som arbetar på förskolan anser om TAKK. Därför vände jag mig till 
förskolor där jag vet att de använder sig av TAKK eller har använt sig av TAKK tidigare i 
verksamheten. Eftersom jag sedan tidigare visste om vilka förskolor som arbetar eller har 
arbetat med TAKK tog jag kontakt med dem direkt via personlig kontakt där jag förklarade 
min undersökning och om de var intresserade av att ställa upp på en intervju.  
 

4.2 Undersökningsmetod 

Jag har valt att göra undersökningen som en kvalitativ studie och Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun ska förstå världen från den 
intervjuades synvinkel, att få ta del av deras erfarenheter. Denscombe (2009) menar att genom 
att göra kvalitativa djupintervjuer så får man en bra syn på informatörens tankar och vad de 
har för åsikter om ämnet. Semistrukturerade intervjuer menar Denscombe är att svaren är 
öppna och det är den intervjuade som får utveckla sina synpunkter och tankar runt ämnet och 
besvara de frågor som finns. Trost (2010) menar att det är de första frågorna i intervjun som 
är avgörande för hur resten av intervjun ska bli. Man ska inte börja för svårt utan den 
intervjuade ska känna sig trygg i situationen. 
 

4.3 Metodval 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjufrågor till tre olika förskolor där jag vet att de sedan 
tidigare arbetat och fortfarande arbetar med TAKK. Förskolorna har arbetat med TAKK under 
olika antal år. Valet att intervjufrågor var så att jag kunde få utförliga svar men även kunna 
ställa följdfrågor. Trost (2010) beskriver att genom att använda sig av kvalitativa intervjuer 
bildas en djupare uppfattning om informantens tankegångar. Bjørndal (2005) menar att det 
finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av intervjufrågor med öppna frågor och 
svar. Fördelen är att kunna jämföra vad personerna har svarat och den är mindre tidsödande, 
nackdelen är att viktiga saker kanske inte kommer fram eftersom de inte efterfrågas och att 
intervjun uppfattas som ett förhör.  
 

4.4 Analys 

Denscombe (2009) menar att den kvalitativa forskningen bygger på att omvandla det man har 
sett, rapporterat eller registrerat till användbar data i form av ord och inte siffror, och det är 
det som skiljer det kvantitativa och det kvalitativa tillvägagångssättet åt. Trost (2010) 
beskriver att man ska analysera sina kvalitativa intervjuer genom att läsa det man har 
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transkriberat men också gå genom vad man hörde och såg under intervjun. Genom att göra de 
kvalitativa intervjuerna och sedan lyssna flera gånger på inspelningarna transkriberade jag allt 
och gjorde sammanfattning av innehållet. När all data var nedskrivet sökte jag efter likheter 
och olikheter i intervjuerna med pedagogerna. Trost (2010) beskriver att man ska nyttja de 
olika hjälpmedel som finns när man ska analysera sitt material, man får prova sig fram, öva 
sig, och se vilken analysmetod som passar bäst. Jag valde att dela upp intervjufrågorna i två 
delar, bakgrundsfrågor och därefter frågor om TAKK. Detta för att senare lättare kunna 
sammanställa den information jag hade fått och göra analysen av det fakta som inkommit.  

4.5 Forskningsetiska principer 

Jag har tagit del av forskningsetiska principer och de riktlinjer för hur förhållningssättet mot 
informanterna ska vara. Det finns fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första huvudkravet informationskravet är att 
man måste upplysa informanterna vid intervjun att deras medverkan i forskningen är helt 
frivillig och att det är helt anonymt. I det andra kravet samtyckeskravet upplyser man 
informanterna att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande i forskningen. 
Konfidentialitetskravet betyder att ingen utomstående ska kunna få fram namn eller vilken 
förskola det gäller och det sista kravet nyttjandekravet betyder att uppgifterna som är 
insamlade om personer får endast användas i forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2014).  
För att fylla dessa krav har informanterna fått information om vad mitt arbete kommer att 
handla om och vad min undersökning kommer att gå ut på. Jag har varit noggrann med att 
förklara att inga personer eller förskolor kommer att nämnas med deras riktiga namn och 
därför kommer ingen att kunna identifieras i min undersökning samt att de har kunnat avsäga 
sin medverkan i denna studie. 
 

4.6 Fenomenologisk teoretisk forskning 

Denna studie grundar sig i fenomenologin. Denscombe (2009) beskriver fenomenologin som 
ett tillvägagångssätt som framhåller subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. Och 
att den fenomenologiska forskningen ser personers uppfattningar eller åsikter, attityder och 
känslor. Hartman (2004) förklarar fenomenologin som läran om hur man kan nå en 
uppfattning för en persons livsvärld genom tolkningar. Genom olika tolkningsprocesser 
skapas en förståelse, hur man ser på sig själv, världen och egna erfarenheter. Det man söker i 
en fenomenologisk undersökning är enligt Hartman (2004) struktur och essensen i en grupps 
erfarenheter. Det viktiga är att i djupintervjuer förstå personens tolkning av sin erfarenhet. I 
analysen av det insamlade data så innebär det att kunna tolka det som någon redan har tolkat 
och få en förståelse. Patel och Davidson (2011) beskriver fenomenologin att det är att studera 
uppfattningar och det är det som är det centrala i fenomenologin. "I uppfattningen av ett 
fenomen antas människan ge innehåll i relationen mellan sig själv och omvärlden. Att 
uppfatta något är att skapa mening och är grundläggande sättet som omvärlden gestaltas. Från 
uppfattningarna utgår vi också då vi handlar och resonerar." (Patel & Davidsson 2011 s. 32) 
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4.7 Process 

Jag har valt att intervjua sju förskollärare på tre olika förskolor i en kommun i norra Sverige. 
Alla informanterna hade förskollärarutbildning men de har arbetat olika antal år i 
verksamheten. Genom att dela ut frågorna i förväg kunde informanterna sätta sig in i vad 
intervjun skulle handla om och de hade möjlighet att tänka över sina svar. Jag besökte 
förskolorna och gav dem frågorna i förväg så att de skulle ha möjlighet att titta på dem innan, 
sedan bokade vi en tid då jag fick komma tillbaka för att göra intervjuerna med dem som ville 
ställa upp. (Se bilaga 1 Frågor). Intervjuerna som jag gjorde spelades in med en diktafon så att 
jag kunde få med allt som sades under intervjuerna. Trost (2010) menar att det finns både för- 
och nackdelar med att använda sig av inspelade intervjuer, fördelen är att man kan lyssna på 
intervjuerna flera gånger och höra de olika tonfallen i rösten hos de intervjuade. Nackdelen är 
att det tar mycket tid att transkribera intervjuerna.  
 

4.8 Presentation av informanter 

Alla mina informanter och förskolor som jag har varit i kontakt med har jag gett fingerade 
namn som betyder att de heter något annat i verkligheten. Jag har även gett förskolorna siffror 
i stället för deras rätta namn.  
 
På Ettans förskola intervjuade jag två förskollärare Lena och Britt. Båda arbetar på en 
avdelning med barn i åldern ett till tre år. Lena har arbetat som förskollärare i 33 år och Britt 
har arbetat som förskollärare i 36 år. Båda har förskollärarutbildning. Lena kom i kontakt med 
TAKK för första gången för ca 10-12 år sedan då de fick ett papper med olika tecken. Lena 
har även tidigare arbetat på en avdelning där de hade döva barn och där använde de sig av 
teckenspråk. Hon har även gått en utbildning för ca sju år sedan i TAKK som var vid tre 
tillfällen och varje tillfälle var ca två timmar. Britt kom i kontakt med TAKK för ca ett år 
sedan när ett barn i barngruppen hade behov av särskilt stöd i form av TAKK. Britt har inte 
fått någon utbildning utan har fått lära sig av sina arbetskamrater. 
 
På Tvåans förskola intervjuade jag två förskollärare Karin och Maj. Båda arbetar på en 
avdelning med barn i åldern tre. Karin har arbetat i sju år och Maj har arbetat i 34 år. Båda har 
förskollärarutbildning. Karin kom i kontakt med TAKK för första gången för ca två år sedan 
och under det senare året har behovet blivit större på avdelningen att använda sig av TAKK. 
Maj kom i kontakt med TAKK för ca fem år sedan. Varken Maj eller Karin har fått någon 
utbildning i TAKK utan har lärt sig från tidigare arbetskamrater. 
 
På Treans förskola intervjuade jag tre förskollärare på tre olika avdelningar. Gunnel arbetar på 
en avdelning med barn i åldern ett till tre år. Siv arbetar på en avdelning med endast treåringar 
och Ulla arbetar på en avdelning med barn i åldern tre till fem år. Alla har de 
förskollärarutbildning. Gunnel har jobbat i ca 26 år och kom i kontakt med TAKK för första 
gången för ca fyra år sedan.  Siv har arbetat i ca 21 år och kom i kontakt med TAKK för 
första gången för ca fyra år sedan och Ulla har arbetat i 27 år och kom också i kontakt med 
TAKK för fyra år sedan. Gunnel har fått utbildning i TAKK i olika omgångar, första gången 
var en heldag där hon fick lära sig grunderna, sedan via habiliteringen och detta i två 
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omgångar sist en heldags kurs som heter Teckenresan. Siv har fått utbildning via 
habiliteringen och teckenresan som hon tycker var mer en fördjupning i TAKK. Ulla har fått 
utbildning i TAKK, först en grundutbildning med föräldrar och logopeder från sjukhuset 
slutligen en vidareutbildning som var mer en fördjupning och uppföljning av den första. 

4.9 Genomförandet 

Jag besökte de olika förskolorna som jag hade valt ut och frågade om de var intresserade av 
att ställa upp på en intervju om TAKK. Jag beskrev kortfattat mitt arbete och syftet med 
studien. Jag ville ha ett öppet syfte så informanterna var medvetna om vad arbetet gick ut på. 
Kvale och Brinkmann (2009), Trost (2010) och Denscombe (2009) alla beskriver de att 
deltagarna bör informeras om vad syftet med intervjuerna är och hur studiens syfte är 
utformat. 
 
Samtidigt delade jag ut frågorna (bilaga 1) så att de som skulle medverka kunde titta på dem i 
lugn och ro. Vi bestämde tider för när det passade att jag kom tillbaka för att genomföra 
intervjuerna med de som ville medverka. När jag sedan träffade informanterna för att utföra 
intervjuerna så förklarade jag återigen mitt syfte och inriktning på arbetet. Jag var noga med 
att förklara att allt som berättades skulle bara bearbetas av mig och att det inte ska nämnas 
några namn som kan spåras tillbaka till informatören.  
 
Eftersom jag var ovan när jag gjorde de två första intervjuerna så ställde jag inte lika många 
följdfrågor som under de andra intervjuerna. Många av intervjuerna skedde i personalrummet 
på de olika förskolorna och detta för att det skulle underlätta för de som medverkade att få tid 
att göra intervjuerna. Enligt Trost (2010) är det viktigt att tänka på var man utför intervjuerna 
att den intervjuade ska känna sig trygg och att miljön ska vara så ostörd som möjligt.  
 
Jag använde mig av diktafon för att dokumentera intervjuerna och detta för att jag skulle 
kunna koncentrera mig på informanterna och intervjun kunde flyta på utan uppehåll på grund 
av att jag var tvungen att hinna anteckna ner vad som hade sagts. Denscombe (2009) och 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns både fördelar och nackdelar med att använda 
sig av inspelning av intervjuerna. Fördelen är att det ger en permanent och en fullkomlig 
dokumentation av hela intervjun men nackdelen är att man inte ser den icke-verbala 
kommunikationen i efterhand.  
 
Jag avslutade alla intervjuerna med att låta informanterna få prata fritt om TAKK och om de 
hade något mer de ville tillägga som inte hade kommit upp under intervjuerna eller om de 
hade några frågor om TAKK eller min studie. 
 

4.10 Databearbetning 

Förutsättningarna för denna studie har varit den data som jag samlade in från de genomförda 
intervjuerna som sedan sammanställdes. Jag har sammanställt det som kom fram under 
intervjuerna som var intressant och besvarade de frågor som jag har under frågeställningarna 
och syftet med arbetet. Trost (2010) beskriver att man ska tolka sitt datamaterial och se vad 
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som är intressant. Trost menar att man ska vara kreativ och nyfiken när man forskar och att 
bearbetning, analys och tolkning är efter den personliges eget tycke och smak. När jag har 
arbetat med sammanställningen från intervjuerna så har jag tänkt på de etiska 
forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet 2015) när alla intervjuer endast har hörts av mig och 
kommer att förstöras efter avslutat arbete samt att inga personer eller förskolor kan 
identifieras i arbetet.  
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5. Resultat 
Här kommer jag att redovisa resultatet som har kommit fram från mina intervjuer med 
förskollärarna i de olika förskolorna. Resultatet kommer att sammanfattas och det är det 
centrala som kom fram under intervjuerna som kommer att redovisas.  
 

5.1 När och hur används TAKK i den dagliga verksamheten i förskolan och används det 

till alla barn? 

På Ettans förskola använder man sig inte av så mycket TAKK i dagsläget då det inte finns 
något barn i behov av TAKK men de använder några TAKK-tecken i matsituationerna och 
några nyckelord som: vänta, stopp, lyssna, bra. De har även satt upp TAKK-tecken på olika 
ställen på avdelningen, på till exempel köksskåpen i köket och det mest för att pedagogerna 
ska kunna titta på dem. De har även tillgång till materialet Babblarna, där det finns böcker 
med TAKK-tecken och olika spel där man kan träna tecken med barnen. De har även fått 
dataprogrammet Ebba Editor där man kan skapa kort med TAKK-tecken och bilder för 
utskrift. Men eftersom det i dagsläget inte finns något barn i behov av TAKK så används det 
inte i lika stor utsträckning som när det fanns barn som hade behov av TAKK. Men de tycker 
ändå att man ska använda sig av TAKK på alla yngre barns avdelningar även om det inte 
finns barn i behov av TAKK.  
 
På Tvåans förskola använder de sig av TAKK i hela barngruppen och till alla barn, det 
används mest i samlingarna när de sjunger eller går igenom veckans dagar, färger eller siffror. 
Under matsituationerna och i hallen används TAKK men inte så mycket under den fria leken, 
de menar att det är svårt att använda sig av TAKK då utan det blir under de planerade 
aktiviteterna. Det sitter lappar med TAKK-tecken på olika ställen i verksamheten som i hallen 
och i matsalen samt där de har samling med barnen. De använder sig av material som de har 
fått tidigare av specialpedagogen samt material med TAKK-tecken som finns på internet. 
 
I Treans förskola använder man TAKK på två av tre avdelningar. Det är på den yngsta 
avdelningen man inte använder TAKK just nu i någon större utsträckning, endast vissa tecken 
som nyckelorden, stopp, sitt, lyssna och barnens personliga tecken. Detta för att på den 
avdelningen finns det bara en förskollärare som har utbildning i TAKK och det finns inget 
barn i behov av TAKK i dagsläget. Men förskolläraren använder sig ändå av tecken under 
vissa situationer och det kommer bara naturligt menar hon. På denna avdelning finns det 
TAKK-tecken uppsatta runt om på hela avdelningen så som hallen, köket, toaletten och 
lekrummet och de har fått sitta kvar från tidigare år när det gick barn som hade behov av 
TAKK. Men på de två andra avdelningarna använder de TAKK i stor utsträckning till alla 
barn och det finns även barn med behov av TAKK. På en avdelning har de månadens tecken 
som de sätter upp i hallen så att alla kan se, även föräldrarna, vilka tecken som tränas på nu 
och som de tränar med alla barnen. En förskollärare säger att hon visar tecken till alla barnen 
men tecknar inte till alla jämt utan det kan vara mera riktad mot det barn som har behov att 
TAKK. Under samlingarna, matsituationerna, hallen och under planerade aktiviteter tecknar 
hon till alla. Alla barnen har persontecken som användas av alla pedagoger men även av 
barnen. Här har man också satt upp TAKK-tecken på olika ställen i verksamheten och de 
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använder sig av olika material med TAKK bland annat en pärm med olika bilder och tecken 
där barnen kan bläddra i och teckna samtidigt. Alla förskollärare ansåg att det var viktigt att 
alla barnen fick lära sig TAKK för att de ska kunna kommunicera med det barn som har en 
språkstörning.  
 
Föräldrakontakten med de föräldrar till barn som har behov av särskilt stöd i form av TAKK 
har varit viktig tycker många av de intervjuade förskollärarna. Att ha en dialog med 
föräldrarna om vilka tecken de använder på förskolan och vad föräldrarna använder för tecken 
hemma för att även ha gemensamma mål och se vad barnet har för behov. 
 

5.2 Hur ser pedagogens utbildning ut gällande TAKK och när kom de kontakt med 

TAKK för första gången? 

Det är stor variation i när de olika förskollärarna kom i kontakt med TAKK för första gången. 
En förskollärare kom i kontakt med TAKK för 10 år sedan medan några förskollärare kom i 
kontakt för bara för ett år sedan. Men alla säger att de kom i kontakt med TAKK i samband av 
att det fanns barn som hade behov eller har behov av särskilt stöd i form av TAKK.  

Den utbildning förskollärarna har fått om TAKK har sett olika ut för alla. Några har fått gå 
kurser via habiliteringen på sjukhuset under olika omgångar där de har fått lära sig grunderna 
i TAKK och som de senare har tagit tillbaka till förskolan och delgett sina arbetskamrater för 
att alla ska kunna använda sig av tecken i den vardagliga verksamheten på avdelningen. Några 
förskollärare har sedan gått en kurs som heter Teckenresan som är en fördjupningsutbildning i 
TAKK. Tre stycken av de intervjuade har endast fått kunskaper om TAKK via sina 
arbetskollegor och har inte gått någon kurs utanför förskolan. De önskade att alla skulle få 
möjligheten att få gå en utbildning i TAKK i större utsträckning.   
 

5.3 Vilka för- och nackdelar upplever förskollärarna i användandet av TAKK i 

förskolans verksamhet? 

Förskollärarna menar att nackdelarna med att använda sig av TAKK är att få in det som en 
naturlig del i verksamheten och att komma i håg alla tecken samt att man måste ha ett 
drivande arbetslag som är villiga att arbeta med TAKK och brinner för vad TAKK kan ge 
barnen. Förskollärarna beskriver också att tiden till att ta fram nya material och förbereda nya 
saker med TAKK kan vara svårt att hinna. De svårigheter som en förskollärare menade som 
också kan uppstå är när de ska läsa en bok och barnet sitter i knäet och man ska teckna, hålla 
boken och hålla barnet allt på samma gång. En situation som förskollärarna också upplevde 
kunde förekomma, var under vintern ute då barnen och pedagogerna har handskar och de kan 
inte teckna som vanligt till varandra. I bland upplevde förskollärarna att det kunde vara svårt 
att hinna teckna samtidigt som de kanske skulle dokumentera något med kameran.  
 
De fördelar som finns, är att hjälpa barn som inte har språksvårigheter utan kanske bara är 
blyga att prata. Då kan TAKK vara ett bra stöd. De anser också att fördelarna är att man har 
en som är drivande i arbetslaget och får in de andra i att dels påvisa vikten av TAKK. TAKK 
är enligt några förskollärare ett bra och lätt sätt att använda sig av och att det går lätt att lära 



17 
 

sig då många av TAKK-tecken är ganska självklara och att man inte behöver teckna hela 
meningar utan bara vissa ord i meningen.  
 
Förskollärarna tyckte att det var lättare att använda sig av TAKK i situationer där barnen var 
mera koncentrerade på vad de tecknar som under samlingar och matsituationer. Något som en 
förskollärare påpekade var att när man använder sig av TAKK så sänks taltempot ner och man 
uttalar alla ord mera noggrant så alla barn både hör orden ordentligt men även hinner se vad 
man tecknar. Att se möjligheterna i vilken värld man kan öppna för de här barnen så att de får 
ett större ordförråd och ger barnen ett verktyg för att kunna kommunicera. "Det är ju 
fantastiskt" menar en av förskollärarna. 
 

5.4 Vad har förskollärarna för åsikt om TAKK? 

Alla förskollärarna tycker att TAKK är jättebra och att de fort kan se resultatet med barnen 
när de använder sig av TAKK. De menar att TAKK kan öppna upp för barn som har svårt 
med talet men det finns även svårigheter att fängsla barn med TAKK och få en respons om 
barnen inte vill. De anser att man kan se hur fort barnen lär sig nya tecken och kan koppla i 
hop olika tecken. Barnen kan alla sina kompisars persontecken och vad de heter och även 
barnen tycker det är jätteroligt med TAKK. Många av de som blev intervjuade tycker att 
TAKK är en bra form för att utveckla språket hos yngre barn. 
 
En förskollärare svarade så här: "Jag är lyrisk. Älskar vad jag ser och vad det ger för dessa 
barn och för mig." Hon säger också att genom att få en bekräftelse från barnen att de vill 
använda sig av TAKK har det gett henne råg i ryggen att använda sig mer av TAKK. En 
annan tycker att TAKK som stöd, nyckelorden är lika viktiga för de barn som är sena i sin 
språkutveckling och inte bara för barnen som är behov av särskilt stöd. En annan förskollärare 
säger:" Det är suveränt för alla och även för de små som inte har kommit dithän att ha talet 
och kan då teckna och visa vad de vill och kommunicera." Förskollärarna tycker att TAKK är 
ett väldigt bra redskap. Några anser bara att det är synd att man inte underhåller TAKK mera 
och använder det mera ofta som en naturlig del i verksamheten. Alla förskollärarna anser att 
hela barngruppen ska få tillgång till TAKK så att barnen i behov av särskilt stöd ska kunna 
kommunicera med alla i hela barngruppen. 
 

5.5 Tycker förskollärarna att de får stöd och hjälp utifrån från till exempel, enhetschef, 

specialpedagog eller logoped för att använda TAKK i barngruppen? 

Alla svarade att de vet att de kan få hjälp eller att de har fått hjälp från specialpedagogen, 
logoped och enhetschefen när behovet har funnits i barngruppen. En del svarade att de har fått 
hjälp från specialpedagogen när de har tagit kontakt, de har då fått olika material med TAKK 
och hjälp med hur de kan använda sig av TAKK och språkträning i gruppen. Många av 
förskollärarna tycker att det bästa stödet och hjälpen har de fått från logopederna med material 
och information om vad just det barnet behöver hjälp med. Genom enhetscheferna har de fått 
gå olika kurser men inte alla trots att några av förskollärarna vill gå kurser i TAKK. 
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5.6 Sammanfattning av resultatet 

För att åter titta tillbaka till mina frågeställningar och se om jag fick svar på mina frågor 
kommer jag att ta varje fråga för sig.  

Hur används TAKK i förskolan och används det till alla barn? Det är stor variation mellan 
förskolorna med hur mycket TAKK de använder sig av just nu men på de avdelningar där de 
använder sig av TAKK så är det till alla barnen och då mest under matsituationer, samlingar, 
aktiviteter och i hallen. Alla förskollärarna var överens om att det var viktigt att alla barnen 
fick ta del av TAKK för att barnen skulle kunna kommunicera med det barn som har behov av 
TAKK.  

Hur ser pedagogernas utbildning ut gällande TAKK och när de kom i kontakt med TAKK för 
första gången? Förskollärarnas utbildning gällande TAKK ser väldigt olika ut. Några har fått 
gå flera kurser i TAKK medan en del endast har fått lära sig av sina kollegor. En del av 
förskollärarna har använt sig av TAKK i flera år medan en del endast har använt sig av TAKK 
under de senaste 2 åren. Men alla är de eniga om att TAKK används lättare om det finns flera 
i arbetslaget som kan TAKK och hjälper varandra att teckna och även påminna varandra om 
att de ska ta upp händerna och teckna.  

Vilka möjligheter och svårigheter upplever förskollärarna i användandet av TAKK i 
barngruppen? Förskollärarna menar att möjligheterna med att använda sig av TAKK till alla 
barn är att barn som inte har språksvårigheter kan finna stöd i TAKK. Många av 
förskollärarna anser att det är lättare att lära barnen TAKK under samlingarna för då kan 
barnen lättare koncentrera sig. Och när man tecknar så sänks taltempot och man uttalar alla 
orden i meningen mera tydligt så barnen hinner med att höra hur olika ord låter. Men också 
ljudnivån blir lägre när man tecknar. Svårigheterna är att få in TAKK som en naturlig del i 
verksamheten och att ha ett drivande arbetslag där alla är med på att använda sig av TAKK till 
alla barn. Det saknas också tid i den vardagliga verksamheten att för att hinna ta fram material 
med TAKK och förbereda nya saker med TAKK tycker förskollärarna. I bland upplever 
förskollärarna att det kan vara svårt att hinna med allt som att teckna, dokumentera och hjälpa 
barnen under vissa aktiviteter.  
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6. Diskussion 
Jag kommer under detta avsnitt att diskutera de metoder som jag har använt mig av och hur 
dessa har påverkat mitt resultat. Jag tar även upp validiteten i denna studie och jämför sedan 
resultatet med bakgrunden för att slutligen avsluta med fortsatt forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 

Genom att jag valde att göra kvalitativa intervjuer kunde jag lättare komma fram till vad 
pedagogerna tyckte om TAKK och hur de använder sig av TAKK i den vardagliga 
verksamheten. Det finns möjligheter att ställa följdfrågor under en intervju samt även förklara 
frågorna om den som blir intervjuad inte förstår frågan som ställs. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att det fenomenologiska förhållningssättet i de kvalitativa intervjuerna är att 
fokuseringen blir att se innebörden i undersökningspersonernas livsvärld och perspektiv. 
Hartman (2004) beskriver att en fenomenologisk undersökning är att få en förståelse och 
tolkningar från de intervjuandes olika erfarenheter och livsvärld. Och det är utifrån detta som 
jag har vinklat min studie. 

Jag skulle ha gjort några pilotintervjuer innan jag gick ut och ställde frågorna till pedagogerna 
för att kunna formulera om en del frågor eller komplettera med fler frågor som hade varit 
relevant till mitt fortsatta arbete och för att kunna få in mer information. Jag valde att dela ut 
frågorna i förväg till informanterna så att de hade möjlighet att tänka över frågorna innan jag 
gjorde intervjun. Om tiden hade funnits hade jag nog intervjuat fler pedagoger på fler 
förskolor och fått ett bredare kunskapsområde om hur TAKK används i verksamheten på 
olika förskolor i samma kommun. Genom att informanterna hade fått frågorna i förväg blev 
intervjuerna mest inriktade på ämnet, de hade fått tid att tänka över svaren och ge så utförliga 
svar som möjligt och de förstod syftet med intervjun.   

Bland mina informanter förekom det endast kvinnor och detta på grund av att det inte finns 
några manliga pedagoger anställda på dessa förskolor där jag gjorde mina intervjuer. Jag 
valde att besöka förskolorna och förklara min studie och tillfråga vem som ville ställa upp på 
intervjuer samt bestämma tider som passade att återkomma till förskolorna för att göra 
intervjuerna. Informanterna fick även då en kort presentation om arbetet och vad mitt syfte 
var med arbetet. Intervjuerna skedde på förskolorna i personalrummet eller i verksamheten 
när barnen var ute. Under en del av intervjuerna blev vi störda med att andra pedagoger kom 
in och frågade om saker eller hämtade saker men vi hittade alltid tillbaka till var vi var i 
intervjuerna och kunde fortsätta utan problem. Alla intervjuerna spelades in med en diktafon 
för att jag senare skulle kunna lyssna på intervjuerna flera gånger och jag kunde vara mera 
delaktig under samtalet med informanterna.  
 

6.3 Resultatdiskussion  

Syftet med min studie är att undersöka vad pedagoger anser om TAKK om de ser möjligheter 
och om de ser svårigheter samt hur TAKK används i den vardagliga verksamheten och om 
TAKK används till alla barnen. 
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6.3.1 När och hur används TAKK i den dagliga verksamheten i förskolan och används 

det till alla barn? 

Många av förskollärarna arbetar med TAKK i verksamheten och då sker det mest under 
samlingar, matsituationer eller andra aktiviteter där de har barnen samlade och kan skapa en 
bra kontakt med barnen och alla har möjligheten att se varandra. Tisell (2011) beskriver att 
det är viktigt att man använder sig av tecken i vardagssituationerna för då kan barnen se en 
mening i teckenanvändningen. Och det är vad de intervjuade också svarade att det är under 
samlingarna och matsituationerna som de lättare kan lära barnen tecken och de får barnens 
fulla koncentration till att se vad pedagogerna tecknar. På alla förskolorna använder de sig av 
TAKK-tecknet för stopp där man sätter upp handen. Och detta tecken lär sig barnen redan när 
de är små. Barnen lär sig att sätta upp handen och om de kan säger de stopp för att visa andra 
barn att de inte vill eller att de tycker att det andra barnet kommer för nära. Tisell (2011) 
beskriver att tecken ska förstärka de betydelsefulla orden men inte ta bort talet helt. 
 
Många av förskolorna använder sig av bilder med TAKK-tecken runt om på avdelningarna 
och dessa kan vara bra komihåglappar både för barnen och för de vuxna. Heister Trygg 
(2008) menar att använda sig av teckenillustrationer är inte bara för att ha dem som 
komihåglapp utan är för att inspirera till användning av TAKK och en bra grund i 
kommunikationen tillsammans med barnen. 
 
På en förskola använder de sig av månadens tecken som sätts upp i hallen både för barnens 
men också för pedagogernas skull men också för föräldrarna så att de kan se och lära sig lika 
som barnen. Och jag tycker det är bra att även föräldrarna är delaktiga i att lära sig tecken och 
kan förstå barnen när de kommer hem och tecknar till föräldrarna. Heister Trygg (2010) 
betonar vikten av att ha ett gott samarbete med förskolan och föräldrarna för att TAKK ska 
fungera bra. 
 
I läroplanen för förskolan står det: 
 

"Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt." (Skolverket, 2011, s. 5) 

 

6.3.2 Hur ser pedagogens utbildning ut gällande TAKK och när kom de kontakt med 

TAKK för första gången? 

Det kom fram i denna studie att kunskapen om TAKK och förskollärarnas utbildning i TAKK 
ser väldigt olika ut. Utbildningen för förskollärare ser väldigt olika ut på de olika förskolorna, 
där de på en förskola har fått gå många utbildningar genom habilitering och andra 
fortsättningskurser i TAKK medan de på andra inte har fått gå någon utbildning utan har bara 
fått lära sig TAKK genom sina arbetskollegor. Och detta är för mig lite konstigt att det kan se 
så olika ut mellan olika förskolor som ligger i samma rektorsområde. Enligt skollagen (2010) 
så står det att pedagogerna bör ha den rätta kunskapen i och hur de bemöter barnen utifrån de 
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behov barnen har. Heister Trygg (2010) och Tisell (2011) påpekar båda vikten av att alla 
pedagoger får utbildning i TAKK. Och det kom även fram från intervjuerna att några ville få 
utbildning i TAKK men har inte fått det. 
 
Förskollärarna beskrev alla att de kommit i kontakt med TAKK för första gången genom att 
de har fått ett barn på avdelningen som var i behov av särskilt stöd i form av TAKK. Tyvärr 
framkom det också att några avdelningar slutade att använda sig av TAKK när det inte fanns 
behov att använda sig av TAKK mer som när barnet gick över till en annan avdelning eller att 
barnet har börjat att få ett bättre utvecklat talspråk och barnet inte vill använda sig av tecken 
mera. Där tycker jag att man som förskollärare ska försöka att använda sig av TAKK ändå 
och teckna till alla barnen fast det inte finns något barn med just uttalat behov av TAKK. 
Tisell (2011) menar att det är viktigt att använda sig av tecken även om det behövande barnet 
inte är närvarande. Heister Trygg (2010) beskriver att det är av stor vikt att omgivningen får 
kunskap i TAKK och hur det används i dagliga situationer och hon betonar att tecken kan 
användas av alla.  
 

6.3.3 Vilka för- och nackdelar upplever förskollärarna i användandet av TAKK i 

förskolans verksamhet? 

De fördelar som kom fram i resultatet av de intervjuade är att TAKK kan användas till alla 
barn och inte bara för barn i språksvårigheter utan det kan också användas av barn som är 
blyga eller har ett annat modersmål. Men det viktigaste tyckte alla de intervjuande var att alla 
barn i barngruppen skulle få lära sig TAKK så att barnen kan kommunicera med alla barn. 
Heister Trygg (2010) tycker att det är bra om flera i omgivningen kan TAKK för det hjälper 
barns språkutveckling. 
 
TAKK är också lätt att lära sig och har man bara ett drivande arbetslag så faller det in 
naturligt att använda sig av TAKK i verksamheten tycker en av de intervjuande. Men har inte 
hela arbetslaget fått utbildning i TAKK och det inte finns något barn i behov av TAKK blir 
det lätt att man inte använder TAKK i samma utsträckning. Det var två avdelningar som 
kände att så var fallet men de intervjuade ville ändå att man skulle använda sig av TAKK och 
speciellt till de yngre barnen. Några av de intervjuade menar att TAKK är så lätt att lära sig 
för att många av tecknen är så självklara. En fördel som en av de intervjuade påpekade var att 
när man använder sig av TAKK så sänker man taltempot och man uttalar orden mer noggrant 
så att alla barnen ska höra och se vad man tecknar. Som Westerlund (2009) beskriver så 
sänker man taltempot när man tecknar och barnen kan lättare ta till sig vad man säger och 
tecknar.  
 
Nackdelar som de intervjuade tog upp var att få in TAKK som en naturlig del i verksamheten 
och att få tiden till att ta fram material och förbereda nya saker till barnen med TAKK. Några 
av de intervjuade menade att man slutar att använda sig av TAKK om det inte finns ett barn 
som har behov av TAKK. Heister Trygg (2010) menar att tecken kan användas alltid och till 
alla barn. Jag tycker att man ska använda sig av TAKK till alla barn och att det är bra att börja 
redan när barnen är små. Det finns tre skäl varför TAKK är bra att använda sig av i förskolan 
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för det stärker barnens kommunikation, sinnena och är ett bra pedagogiskt verktyg menar 
Heister Trygg.  
 

6.3.4 Vad har förskollärarnas för åsikt om TAKK? 

Alla de jag har intervjuat har haft en positiv inställning till TAKK och att använda sig av 
TAKK i förskolan. Heister Trygg (2010) menar att genom att använda sig av TAKK i 
förskolan så får man ett positivt resultat på barnens språkutveckling. Hon menar också att 
TAKK inte är ett språk utan ska bara vara en metod för att förstärka ord och 
kommunikationen mellan varandra. Alla de intervjuade tycker att man fort får ett resultat när 
man använder sig av TAKK och att barn lättare kan öppna upp sig när barnet har svårt med 
talet och i stället kan använda sig av TAKK för att kommunicera.  
 
För att citera en förskollärare: "Jag är lyrisk. Älskar vad jag ser vad det ger för dessa barn och 
för mig". Dessa ord beskriver så bra hur hon känner för just TAKK. Att få bekräftelse från 
barnen när de använder sig av TAKK mellan barn-barn och barn-vuxen och att barnet känner 
att de kan få sin röst hörd och kan förklara vad de vill. Johansson (2001) menar att för att barn 
ska kunna skapa en förståelse av andra, spelar språket en viktig roll. Och det är inte bara i 
uttrycket utan det är en meningsskapande och kommunikativt förhållande som barnen skapar 
mot andra.  
 
Förskollärarna i denna studie tycker alla att det är ett bra redskap att använda sig av i 
förskolans verksamhet. På en del avdelningar använder de sig bara av några ord medan de på 
andra avdelningar använder sig av TAKK i större utsträckning och detta beror på att det finns 
barn som är behov av särskilt stöd i form av TAKK. Jag tycker det är bra att man använder sig 
av TAKK på alla förskolorna jag besökte. Man kan börja lite försiktigt med några ord som 
man använder sig i den vardagliga verksamheten sedan kan man utöka med fler tecken och få 
in TAKK som en naturlig del av verksamheten. Heister Trygg (2008) beskriver att har man 
rätt kompetens och en positiv inställning hos pedagogerna så kan man erbjuda en god 
kommunikationsutveckling.  

 
"Personalen lär inte ut kommunikation utan lever i kommunikation genom att själv ingå i 
den." (Heister Trygg 2012 s.82) 
 

6.4 Validitet 

Jag anser att validiteten för denna studie är bra med tanke på att det har kommit fram hur 
pedagogerna arbetar med TAKK och vad de anser om att använda sig av TAKK till alla barn. 
Bakgrunden i studien är väl bearbetad och tar fram bra kunskaper om TAKK. I intervjuerna 
har det kommit fram syftet med arbetet. Denscombe (2009) beskriver att genom 
återkommande samma teman i intervjuerna kommer upp med samma innebörd så kan man ha 
ett större tillit till den idén eller frågan än om den skulle ha kommit från en enskild person. 
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6.5 Implikationer 

Som blivande förskollärare och efter detta arbete har jag kommit till den slutsatsen att TAKK 
kan användas till alla barn och pedagoger i förskolans verksamhet. Det är även viktigt att alla 
barn får ta del av TAKK oavsett om de har behov av att använda sig av TAKK och detta för 
att kunna kommunicera och förstå barn som har språksvårigheter och använder sig av TAKK. 
Det är också viktigt att all personal får den utbildning och det stöd som de behöver för att 
använda sig av TAKK i den vardagliga verksamheten samt förståelsen för hur TAKK kan 
stimulera barnens språkutveckling.  

Enligt resultatet av mina studier, egna erfarenheter och efter samtalen med pedagogerna på de 
olika förskolorna så är TAKK ett bra verktyg att använda sig av för att hjälpa barn i deras 
språkutveckling oavsett om det finns behov eller inte. Jag kommer att använda mig av TAKK 
ute i verksamheten när jag börjar arbeta som förskollärare och förhoppningsvis även kunna 
hjälpa mina kollegor att börja använda sig av TAKK. 

7. Fortsatt forskning 
Under den tid som jag har arbetat med denna studie har jag fått möjligheten till att fördjupa 
mig i ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och fått höra och se hur TAKK används i 
verksamheten och vad förskollärarna anser om TAKK. Jag har under denna studie riktat mig 
mot vad förskollärarna tycker och deras uppfattningar om TAKK och hur deras erfarenheter 
ser ut gällande TAKK.  

Nya frågor som man kan använda sig av till fortsatt forskning. Hur ser föräldrar på att man 
använder sig av TAKK i förskolan och till alla barn? Kan man se någon skillnad i barns 
språkutveckling om man jämför en förskola där man använder sig av TAKK till alla barn och 
en förskola där man inte använder sig av TAKK? Det vore också intressant att se barnens 
perspektiv till att använda sig av TAKK. 
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Bilaga 1 
Frågor till pedagogerna. 
 
Bakgrunds frågor: 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du jobbat på förskolan? 

• Med vilken ålder jobbar du med? 

Frågor om TAKK: 

• När kom du i kontakt med TAKK för första gången? 

• Har ni fått någon utbildning i TAKK? 

• Använder ni er av TAKK-tecken på er avdelning? 

• Tycker du att ni får den stöd och hjälp utifrån till exempel enhetschef, specialpedagog, 

logoped för att använda TAKK i barngruppen? 

• Använder ni TAKK till alla barnen? 

• I vilka situationer använder ni er av TAKK?  

• Hur länge ha ni använt er av TAKK på er avdelning? 

• Vad är din åsikt om TAKK? 

• Vilka möjligheter och svårigheter upplever du i användandet av TAKK? 

 

 

 


