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Abstrakt 
Syftet är att beskriva effekter på förskolebarns kommunikativa förmåga vid införande av 
TAKK i barngruppen. Som metod användes kvalitativa intervjuer med tre pedagoger i 
förskolan och sju föräldrar till förskolebarn. Resultatet visar att TAKK verkar främjande på 
förskolebarns kommunikativa förmåga. Vid införandet kom även förskolebarnens utveckling 
av lärande inom andra områden att gynnas. Föräldrar och pedagoger beskriver i intervjuer 
positiva effekter som social utveckling, skärpt fokusering och ökad koncentrationsförmåga. 
De effekter som föräldrar och pedagoger beskriver i intervjuer är kongruenta med de effekter 
som beskrivs i litteratur, styrdokument och tidigare forskning.  
 
 
Sökord:  
Kommunikation, språkutveckling, tecken, Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation, TAKK. 
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Inledning 
Vid en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1-3 år finns 17 barn placerade och där arbetar 
personal motsvarande 3 heltidstjänster. Utifrån Utbildningsdepartementets (1998), skrivning i 
Läroplan för förskolan, (Lpfö98), att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till varje 
enskilt barns behov, fanns behov av alternativa metoder, då ett flertal barn i gruppen 
uppvisade brister i sin kommunikativa förmåga.  
 
Pedagogerna på avdelningen upplevde att de åtgärder som tidigare prövats inte kunde anses 
vara tillfredsställande och behov av nya arbetssätt och utökad kunskap fanns. Behov av ny 
forskning och utbildning finns ständigt, men i detta fall handlade det även om 
otillfredsställelse och svårigheter med måluppfyllelsen i läroplanen. Personalen upplevde att 
det fanns mer att göra för att, som uppdraget säger: sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt 
och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. 
Utbildningsdepartementet (1998), s.13.  
 
Personalen efterfrågade arbetssätt och metoder som skulle verka främjande på 
kommunikationsutveckling som skulle gagna och kunna tillämpas till och av, samtliga barn i 
gruppen. Barngruppens komposition, ålders- och utvecklingsmässigt, kom att inverka på val 
av metod. Närliggande förskoleavdelningar arbetade med Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation, (TAKK), med gott resultat. Metoden erbjöd många positiva 
element som väckte pedagogernas intresse och efter konsultation med specialpedagog, kom 
TAKK att införas även vid denna avdelning.  
 
TAKK är en kommuikationsutvecklande metod, skriver Heister-Trygg (2004). Barn som 
begränsas i sin kommunikation utifrån svårigheter att producera tal kan få stöd i sin 
kommunikation med hjälp av TAKK (Sjöberg 2007; Tisell, 2009). Heister-Trygg (2004) 
skriver att TAKK är en metod där tecken används samtidigt som tal, där tecken förstärker och 
förtydligar det som sägs. TAKK delar tecken med svenska teckenspråket, men är inte samma 
sak som det. Till skillnad från teckenspråket så följer TAKK svenska språkets grammatik och 
det är endast de betydelsebärande orden som tecknas. Jag återkommer i detta ämne senare. 
 
Jag var intresserad av att se om TAKK lämpar sig som metod för att främja kommunikativ 
förmåga bland förskolebarn i åldrarna 1-3 år. Jag har följt utvecklingen i gruppen och i mitt 
arbete beskrivs de effekter på barnens kommunikativa förmåga som införandet av TAKK ger. 
Jag har tagit hjälp av föräldrar och pedagoger för att utröna vilka effekter som de uppfattat. 
Vidare har jag sökt stöd i styrdokument, teorier och tidigare forskning som skulle kunna 
motivera användandet av TAKK.  
 

Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas forskning och litteratur som kan kopplas till Tecken som Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation, (TAKK). Urval av forskning och litteratur har styrts av 
inriktning mot information rörande barn i förskoleålder. Inledande är de formuleringar som 
återfinns inom förskolans styrdokument som rör TAKK. Teoretiska utgångspunkter, där 
Chomskys, Piagets och Vygotskijs teorier kommer att behandlas i den efterföljande texten. 
Senare följer ett förtydligande angående begreppen Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation, (AKK) och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 
(TAKK). Slutligen behandlas forskning och litteratur som rör lärande, kommunikation och 
utveckling.  
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Förankring i styrdokumenten 
Enligt Skolverket (2009), styrs förskolan av skollagen och läroplanen. Skollagens andra 
kapitel belyser bland annat det krav på individanpassning som undervisning inom förskolan 
ställer: 
 

2 a kap. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 
3 $ Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns 
behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Lag 
(1997:1212). 

(Riksdagen, 2009) 
 
Utbildningsdepartementet (1998), skriver i Läroplan för förskolan, (Lpfö98), att den 
pedagogiska verksamheten ska anpassas till varje enskilt barns behov och de barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska ges detta. Detta för att tillgodose att 
alla barn får uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 
samt att få uppleva sig vara en värdefull tillgång till omgivningen. Vidare skriver 
Utbildningsdepartementet att i arbetet med att ombesörja att varje barn utvecklas och lär sig, 
så ska hänsyn tas till deras olika förutsättningar och behov. Arbetslaget skall ansvara för att 
arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utvecklas efter sina förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (Utbildningsdepartementet, 1998, s.13). 
 
Förskolan är även ålagda att utrusta barn med verktyg inför det samhälle som ligger i 
framtiden: 
 

Förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 
ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.9) 
 

Enligt Lpfö98 är det i den skapande och gestaltande leken som barn ges möjlighet att uttrycka, 
men även bearbeta erfarenheter, känslor och upplevelser. I lekens och det lustfyllda lärandets 
olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Utbildningsdepartementet,1998, 
s.9).  
 
Enligt Lpfö98 är leken vital för barns utveckling och lärande. Det är genom lek, socialt 
samspel, skapande och utforskande, men även genom att iaktta, samtala och reflektera som 
barn söker och erövrar kunskap. Vidare skriver Utbildningsdepartementet att förskolan 
prioritera stimulering av barns språkutveckling då språk och lärande är så nära 
sammanknutna, på samma sätt som språk och identitetsutveckling. 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin 
förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar (Utbildningsdepartementet, 
s.13). Enligt Utbildningsdepartementet ska arbetslaget ombesörja att barn ges stöd och 
stimulans i sin kommunikations- och språkutveckling, samt se till att barn som befinner sig i 
svårigheter får särskilt stöd och stimulans. Detta för att varje barn ska ges förmåga att uttrycka 
tankar och funderingar, samt påverka sin situation. 
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Kommunikation 
Lisina (1989), skriver att kommunikation en interaktion mellan individer som sker genom 
användning av verbala och ickeverbala uttryck i gemensamt syfte att utbyta information. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2009): 

 
kommunikation  (lat. communica´tio 'ömsesidigt utbyte', av commu´nico 'göra 
gemensamt', 'låta få del i', 'få del av', 'meddela', av commu´nis 'gemensam', 'allmän', 
'offentlig'), överföring av information mellan människor, djur, växter eller 
apparater (för det senare se datakommunikation) 
Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels 
ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. 

(http://www.ne.se/lang/kommunikation) 
 
Selberg (2009) berättar att kommunikation handlar om överföring av budskap individer 
emellan. För att kommunikation ska uppstå krävs produktion av budskap samt att budskapet 
tolkas av en mottagare. Vid kommunikation kan både produktion och tolkning av budskap ske 
medvetet eller omedvetet. Vidare berättar Selberg att tal utgör ca 10 % av den totala 
kommunikationen, resterande utgörs av blick, mimik, gester och kroppsspråk. 
 
Enligt Mehrabian & Ferris, (1967) så kan den kommunikation som sker vid personliga möten 
mellan människor delas in i tre grupper. Den första av dessa grupper är kroppsspråk såsom 
beröring, kroppsställning, gester samt ögonkontakt, vilken upptar 55 % av kommunikationen. 
Nästa grupp är paralingvistik - röstkvalitet, vilken upptar 38 %. Endast 7 % av 
kommunikation består av innehållet eller orden som används. Fördelningen mellan 
procentsatserna kan variera något beroende på deltagare i kommunikationen samt kulturell 
tillhörighet, men gemensamt för all kommunikation är att kroppsspråk alltid är i majoritet. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
Noam Chomsky 
Debatten om hur vi utvecklar vår kommunikativa förmåga har pågått länge. En av dem som 
engagerat sig i debatten är Chomsky. Enligt Baker & Hacker (1984) har Chomsky skapat en 
klassificering av formella språk, även känd som Chomskyhierarkin. Arnqvist (1993) skriver 
att Chomsky menade att den mänskliga hjärnan var sådan att barn inte kunde undgå att 
utveckla tal. Enligt Tornberg (2005) menade Chomsky att barns förmåga att lära sig språk är 
medfödd och utvecklas på liknande sätt som övriga biologiska funktioner. Chomsky fann, 
enligt Tornberg, att vi lär oss kommunicera genom iakttagelser och upptäckter av de 
universella principer som språket är uppbyggt av och att vi genom prövning lär oss tillämpa 
det. Vidare skriver Tornberg att Chomsky visade på hur vi är delaktiga i skapandet av språk. 
Tornberg nämner exempel från Nicaragua där döva barn lärdes läppläsning inom 
utbildningsväsendet, men tillsammans i barngruppen utarbetade ett eget teckenspråk. 
Tornberg skriver att till skillnad från många andra språkforskare ansåg Chomsky att vi lär oss 
språk oberoende av den omgivande miljön. Enligt Arnqvist har Chomskys tankar har haft 
stort inflytande på lingvistiken, men hans teorier har utsatts för kritik på senare år då studier 
funnit brister i hans resonemang. 

Lev Vygotskij 
Enligt Strandberg (2008) hävdade Vygotskij, i opposition till Chomsky, vikten av interaktion 
för att främja utvecklingen av kommunikation och språk. Arnqvist (1993) skriver att 
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Vygotskij haft stor betydelse inom utvecklingspsykologin och att hans syn på språkets 
betydelse för tänkande, även kommit att påverka utvecklingen av den kognitiva psykologin. 
Vygotskij (2001) skriver att vi föds som sociala individer. Vidare skriver Vygotskij att språket 
är ett verktyg som gör det möjligt att ta del av andra individers erfarenheter och tankar 
samtidigt som vår egen kunskap prövas, omvärderas och utvecklas. Då vi möter andra lär vi 
känna oss själva och vår sociala kompetens stärks. Enligt Strandberg (2008) ansåg Vygotskij 
att vi föds med vissa psykologiska funktioner, en viss del minne, perception och tänkande, 
som senare kommer att utvecklas genom de människor och den miljö som omger oss, när vi 
tvingas tänka och handla i mötet med dem. 
 
Andra som tolkat Vygotskij är Hwang och Nilsson (1996). De skriver att Vygotskij menade 
att all mental progression utgår från att vi först lär oss av omgivningen innan vi kan agera på 
egen hand. Enligt Hwang och Nilsson så kallade Vygotskij skillnaden mellan det som vi kan 
utföra själv och det vi kan utföra tillsammans med andra, för den närmaste (proximala) 
utvecklingszonen. Enligt Tornberg (2005) hävdade Vygotskij att språket är ett verktyg för 
tänkande. Tornberg skriver vidare att Vygotskij skulle kunna räknas ha stöd för sin teori, då 
språket ofta används som stöd för tänkande. Även vuxna använder ibland egocentriskt tal i 
problemlösningssituationer (Tornberg, 2005, s.59). 
 
Vygotskij, enligt Strandberg (2008), hävdade att kommunikation är grunden för den 
intellektuella utvecklingen. Enligt Strandberg menade Vygotskij att språket i första hand är ett 
verktyg för socialt samspel, men att det vidareutvecklas till en inre del som vi använder när vi 
tänker och en yttre, social del som vi nyttjar vid kommunikation. Strandberg skriver att för 
Vygotskij var aktiviteter som vi delar med andra det som skapar stoff för de inre aktiviteterna, 
tankarna. Strandberg skriver att enligt Vygotskij är lärande och utveckling samma sak som 
samspel, eftersom att det är avhängigt av hur många spännande interaktionstillfällen vi 
upplever för hur många tankar vi ska kunna utveckla. Utifrån detta skriver Strandberg att 
förskolor som medvetet arbetar för att skapa möjligheter till samspel, kommunikation och 
interaktion, medverkar till att skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling 
(Strandberg, 2008, s.49). 
 
Bråten (2008) skriver att för Vygotskij var språket tänkandets sociala redskap. Vidare skriver 
författaren att kommunikation är en förutsättning för att vi ska kunna dela vår erfarenhetsvärld 
med andra och att språket används till att uttrycka känslor, värderingar, åsikter, normer, tankar 
och idéer. Enligt Bråten fann Vygotskij att tanken utvecklar språket samtidigt som ökad 
språklig medvetenhet och förmåga bidrar till att främja utvecklingen av begrepp. Lundberg & 
Herrlin (2005), skriver: 

 
Att bli medveten om det egna språket är ett led i utvecklingen av en reflekterande 
hållning som efterhand kommer att omfatta de egna tankarna, den egna förståelsen, 
sociala relationer, kort sagt, lekarna med språket blir kopplade till skolans kanske 
allra viktigaste uppgift – att utveckla en reflekterande medvetenhet hos alla elever. 

(Lundberg & Herrlin, 2005, s.33) 
 

Jean Piaget 
Piaget (1989), skriver att lärande är det samlade resultatet av all den information som vi har 
om vår omgivning. För att lärandet ska utvecklas ska rika möjligheter att experimentera, 
undersöka och utforska finnas. Vidare skriver Piaget att det är vid aktiviteter som stimulerar 
flera sinnen och aktiviteter som upplevs som lustfyllda och meningsfulla, som lärande 
utvecklas maximalt. Piaget nämner bland annat att inlärning förbättras om både öga och hand 
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används. Tornberg (2005), skriver att enligt Piaget är barnets språk ett tecken på att tänkande 
ägt rum. Enligt Flavell (1970[1963), hävdade Piaget att Barnet passerar olika stadier i 
utvecklingen och kan inte gå vidare till nästa stadium om inte de nödvändiga strukturerna har 
etablerats. Arnqvist (1993), skriver att Piagets teorier förändrade synen på utbildning i stora 
delar av världen och under en lång tid kom att ha stort inflytande på utformningen av 
undervisning. Vidare skriver Arnqvist att Piagets teorier senare kommit att kritiseras stark då 
de anses begränsa barns möjligheter till utveckling om viss kunskap bedöms ligga inom 
ramen för nästa fas.  
 
Lärande, kommunikation och utveckling 
Sommer (1997) ställer sig kritisk till upprättandet av stadieteorier och noterar också att många 
av de äldre forskarrönen som var uppbyggda på detta sätt har förkastats helt. Numera, anser 
Sommer, bör stadieteorier endast ses som ett sätt att uttrycka vad som kan förväntas, men att 
man bör vara tydlig med att det är inget krav. Vidare skriver Sommer att synen på barnet som 
en varelse utan förmågor och erfarenheter som skulle läras av hemmet och skolana har ersatts. 
Numera framträder den mycket mer komplexa bilden av det kompetenta barnet som är 
utrustade med en rad kompetenser och är aktiva deltagare i sin egen utvecklingsprocess. De 
barn som är fantasifulla och tillräckligt kreativa för att kunna producera många och 
varierande förslag kommer att få en relativt mer betydelsefull position än de barn som bara 
följer andras initiativ (Sommer, 1997, s.133). Sommer delar Vygotskijs uppfattning: Ju mer 
ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd 
verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir 
dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1996, s.20) 
 
Författarna Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) skriver om 
utvecklingspedagogik. Vi presenterar också olika forskningsstudier med rötter inom 
fenomenografin med avsikten att från dessa mejsla fram principer för att utveckla en specifik 
förskolepedagogik som en teori om barns lärande i förskolan – vilken vi här kallar 
utvecklingspedagogik (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, s.17). 
Utvecklingspedagogiken förespråkar att du som pedagog ska skapa möjligheter för barnen att 
bli medvetna om omvärlden och deras eget lärande.  

 
Läroplanen framhåller att barn måste få möjlighet att vistas i en miljö som sprudlar 
av glädje, samhörighet, kommunikation. Lek och lärande i en ”samklang”. I en 
sådan lärandemiljö kan man se hur barn lär genom att diskutera, argumentera och 
utforska varandras idéer och tankesätt. Genom att barn lär sig fråga, att pröva 
kvaliteten i sitt argument och ta den andres perspektiv blir barns tankar synliga för 
dem själva och de kan arbeta med sin egen förståelse. Detta sker i stor utsträckning 
spontant i lekens form. […] Eftersom barn samspelar på jämbördiga villkor 
samtidigt som sammanhangen ofta förändras och deltagare byts ut, finns inte ett 
absolut rätt eller fel i barns lekvärldar. Istället måste regler ständigt definieras och 
omdefinieras. Detta gör leken till en utmärkt arena till att lära barnen kommunikativ 
kompetens. […] I leken utvecklar barn en känsla för såväl rättigheter som 
delaktighet. 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s.46) 
 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, (2003) skriver att utvecklingspedagogiken ser på 
lärandet som en del av barnets totala erfarenhetsvärld. Det som barnen ger uttryck för utgår 
ifrån den värld och de sätt de tänker på och utgör en sanning för dem. Kommunikation är en 
del av lärandet och frågor bör ställas för att skapa reflektion inte för att få ett ”rätt” svar. Först 
när vi talar om hur vi tänker, blir vi själva medvetna om hur vi tänker.  



 10 

 
Utvecklingspedagogiken har tre principer om barns lärande: 
Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 
Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 
Att ta till vara mångfalden av barns idéer. 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s.58) 
 

Ladberg (2000) anser att alla barn har en inre drivkraft att lära sig språk eftersom det är 
grunden för kommunikation och ett verktyg med vilken omvärlden kan förstås. Vidare skriver 
Ladberg att denna inre drivkraft att utveckla språket är något som främjar utvecklingen av den 
kommunikativa förmågan. Samtidigt innebär en ökad kommunikativ förmåga fler 
”träningstillfällen” där språket används och av den anledningen kommer också språket att 
utvecklas. I likhet med Ladberg, skriver Heister-Trygg (2004), om hur utvecklingen av 
språket och de kommunikativa förmågorna är så nära förbundna med varandra.  
 
Eriksen Hagtvet (2004), hävdar att barn lär sig språk för att de är sociala. Hon menar, i likhet 
med Ladberg, att det ligger i barnens intresse att förstå och kunna göra sig förstådd. Vidare 
skriver Eriksen Hagtvet att det är via ordval, grammatiska former, tonfall och vår användning 
av rösten som vi kodar de sociala normer som råder i samhället. Eriksen Hagtvet menar att det 
skulle komma att betyda att språket är nyckeln till utvecklandet av social kompetens. Enligt 
Braadland (1993) är det vid interaktion och samspel med andra som vi utvecklas språkligt och 
kognitivt. Ladberg (2000) ger uttryck för liknande åsikter och skriver att språk- och 
kommunikationssvårigheter orsakar sociala svårigheter, otrygghet och bristande 
självförtroende eftersom att språket är så nära knutet till identiteten. 
 
Heister-Trygg, Andersson, Hardenstedt, & Sigurd Pilesjö (1998) påpekar även att 
kommunikation är något som sker vid interaktion och om hur viktigt det är att barn möter 
vuxna språkliga förebilder som erbjuder stöd & uppmuntran. Enligt Eriksen Hagtvet (2004) så 
behöver barn möta vuxna som ger dem språkliga utmaningar; vuxna som visar att de lyssnar 
på barnen och för dem in i meningsfulla dialoger. 
 
Språkforskare Veli Toumela (2007) berättar att språksamlingar, metoder och modeller endast 
erbjuder punktinsatser; saknar stöd i forskning och ger väldigt liten effekt på barns 
språkutveckling. Han menar att barn inte håller på att lära sig ett språk utan de tillägnar sig 
språket och därför bör medvetna pedagoger bygga in en språkutvecklande profil i barnens 
vardag på förskolan. Ett barn som får komma i kontakt med nya upplevelser som någon klär i 
ord får förutsättningar för språkutveckling, säger Toumela. Vidare hävdar Toumela att trots 
att de flesta förskollärare har ett rikt språk så har de ett uselt språkbruk. Han menar att 
förskollärare måste använda alla ord ur sitt ordförråd, då många barn aldrig ges möjlighet att 
höra dem annars. Enligt Toumela måste pedagogisk personal våga använda avancerat språk. 
Det finns ingen annan yrkeskategori som är så skickliga som förskollärare på att förtydliga, 
visa och göra språket begripligt. De är experter på situationsbundet språk, säger Toumela. 
Han anser att det är av största vikt att verksamma förskollärare nyttjar sina kunskaper om det 
enskilda barnet för att skapa möjlighet till språkutveckling. Han har erfarit att barn brister i 
ordförståelse när förskollärare förtydligar och visar med kroppsspråk och pekningar. För barn 
är det inte självklart att språket kan uppdelas i ord och för att utveckla språklig medvetenhet 
behöver barn visuellt bevis, säger Toumela.  
 
Användande av TAKK i förskolegrupp innebär att barnen utvecklar ett rikare språk, enligt 
Villanueva Gran (2009) som intervjuat förskollärare Astrid Andersson. I intervjun berättar 
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Andersson att pedagoger vågar använda ett språk som är mer nyanserat och komplext bland 
barnen när TAKK används. Tecken erbjuder förtydligande och förklaringar i form av 
synonymer, säger Andersson. Tecknar jag ordet dörr samtidigt som jag säger port, så är ju 
barnen med på vad jag menar trots att de kanske inte har den aktiva förståelsen för ordet port 
ännu (Villanueva Gran, 2009, s.33). Vidare berättar Andersson att det som initialt inspirerade 
henne att använda TAKK, var förskolan Hyacinten i Malmö. Andersson säger att hon såg ett 
reportage om avdelningen på TV. LärarförbundetTidningen Förskolan (2003) skriver att 
Hyacintens förskola har arbetet med TAKK under en längre tid och personalen ser strålande 
resultat. Christel Larsson-Lunderquist är en av dem som arbetar vid Hyacintens förskola. Hon 
berättar att TAKK visat sig vara ett alldeles förträffligt sätt att stödja barnens språkutveckling 
(LärarförbundetTidningen Förskolan, 2003, s. 59). Larsson-Lunderquist berättar att barnens 
bildseende stimuleras eftersom att handrörelsen utgör en bild och en symbol, Andra positiva 
effekter av att TAKK används, som pedagoger vid Hyacintens förskola upptäckt, är förbättrad 
finmotorik hos barnen (LärarförbundetTidningen Förskolan, 2003). 
 

Tecken och bevarande av inlärning 
Vid University of Chicago bedrivs forskning kring rörelsens påverkan på minnet. Dr. Susan 
Goldin-Meadow och Dr. Susan Wagner Cook bedriver omfattande forskning inom 
psykolingvistik. Psykolingvistik ägnar sig åt studier av de psykologiska och neurobiologiska 
faktorer som möjliggör att anskaffa, använda och förstå språk. Goldin-Meadow och Wagner 
Cook har format en teori om att tecknande bevarar inlärning längre tid. De hävdar att 
tecknande erbjuder ett mer representativt format som kräver liten insats att producera och 
därmed frigörs resurser som kan användas till att uttyda ny information i ett mer långsiktigt 
format. I en forskningsstudie från 2004 skriver de att uttrycka information genom tal och 
gester/tecken har visats belasta minnet i mindre utsträckning än enbart tal (Goldin-Meadow, 
Nusbaum, Kelly & Wagner 2001: Wagner, Nusbaum & Goldin-Meadow 2004).  

 
We found that requiring children to gesture while learning the new concept helped 
them retain the knowledge they had gained during instruction. In contrast, 
requiring children to speak, but not gesture, while learning the concept had no 
effect on solidifying learning. Gesturing can thus play a causal role in learning, 
perhaps by giving learners an alternative, embodied way of representing new ideas. 
We may be able to improve children’s learning just by encouraging them to move 
their hands.  

(Cook, Mitchell & Goldin-Meadow, 2008, s.1047) 
 
De har stöd av tidigare forskning av Brunken, Steinbacher, Plass & Leutner (2002) som 
skriver att vår förmåga att lära begränsas av arbetsminnets kapacitet. Arbetsminnet är även 
kopplad till intelligens. Så allt som minskar "kognitiva belastningen" på arbetsminnet kan 
hjälpa dig att tänka och lära mer effektivt. Enligt forskning från Mayer och Moreno (1998), 
har information som presenteras auditivt och visuellt samtidigt visat sig skapa ett mer 
långvarigt minne än information som enbart presenteras auditivt. Vidare skriver Brunken et al 
(2002) och Mayer & Moreno (1998) att deras forskning visar att uttrycka information på sätt 
som minimerar belastningen på arbetsminnet har visats vara relaterat till lärande. 
 
Andra forskare driver teorin att tecken underlättar kodning/tydning i långtidsminnet. Att 
uttrycka sig via tecken producerar starkare och mer robusta minnesbanor än vid tal eftersom 
större rörelser krävs eller på grund av potentialen för händelsebaserad, kroppslig kodning. När 
talare uppmanas att gestikulera när de ska uppträda överförs deras minne av talet bättre än om 
de enbart läser (Coher, 1981, von Essen & Nilsson, 2003). Glenberg, Gutierrez, Levin, 
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Japunitich & Kaschak (2004) samstämmer och skriver att de i sin forskning visat att barn 
förstår berättelser med föremål bättre. Forskning som utförts av Noice & Noice (1999), 
(2001), stödjer samma teori sedan det visat sig att skådespelare som rör sig när de ska lära in 
manus har lättare för att komma ihåg sina repliker. Hammershøj (1997), skriver när en lärare 
sjunger för och med tre-fyraåringarna, bör en eller annan form av motorisk aktivitet ingå, 
eftersom att rörelserna är ett stöd för språkinlärningen (Hammershøj, 1997, s. 73). Även 
Ballard, Hayhoe, Pook & Rao (1997) hävdar att pekande gester och tecken som anknyter till 
den yttre miljön underlättar kodning och bearbetning. Enligt Grant & Spivey (2003) 
underlättas kodning och bearbetning av tecknande. De skriver även att när kodning och 
bearbetning underlättas, så kommer även förståelsen för nya insikter i problem att förenklas.  
 
Iverson och Goldin-Meadow (2005), skriver att bebisar som pekar och gestikulerar kommer 
att lära sig fler ord. När små barn pekar intensivt på föremål i sin omgivning är de flesta 
föräldrar snabba att själva peka på föremålet och benämna dess namn. Författarna menar att 
själva pekandet i sig kommer att försäkra att barnen ges mer utförlig information av sina 
föräldrar. Vidare skriver författarna att lärandet kommer att förstärkas då barnen får höra det 
ord som de efterfrågar vid en tidpunkt som de är intresserade och uppmärksamma.  
 
Daniels (1996) skriver att den studie som hon utfört i Maryland, USA visar att hörande barn 
gynnas av att vistas i en tecknande miljö. Deras språkliga utveckling stimuleras på ett sätt som 
ger mätbara språkliga försprång jämfört med andra hörande barn som vistats i en miljö som 
saknar tecknande. Vidare skriver författaren att dessa språkliga försprång är av varaktig 
karaktär och trots att barnen endast vistats i en tecknande miljö under sin förskoleperiod så 
fortsätter deras språkliga försprång jämte andra barn att utvidgas i stigande ålder. 
 

Alternativ Kompletterande Kommunikation, (AKK) 
Enligt Selberg (2009) är Alternativ Kompletterande Kommunikation, (AKK), benämning för 
den kommunikation som sker och inte själva redskapen. AKK används mellan människor för 
att ersätta och/eller komplettera ett bristande tal, språk eller kommunikation. AKK nyttjas 
oftast av individer som saknar fullgod förmåga att möta omgivningens varierande 
kommunikativa behov. Det kan vara individer med svåra kommunikationshinder för vilka 
förmågan att producera och/eller tolka gester, tal och/eller skriven kommunikation är tillfälligt 
eller permanent otillräcklig.  
 
Heister-Trygg, Andersson, Hardenstedt, & Sigurd Pilesjö (1998, skriver att AKK delas in i två 
huvudgrupper:  
 

• Den första är den Ickehjälpmedelsberoende/Kroppsnära/Manuella, i vilken TAKK 
ingår. Till denna grupp hör naturliga reaktioner, (reaktioner som sker omedvetet), 
vilka visar sig vid känslomässig och/eller kroppslig påverkan. Exempel på dessa är 
förvåning, glädje, ilska, smärta, sjukdom osv. Inom 
Ickehjälpmedelsberoende/Kroppsnära/Manuella-gruppen ingår även signaler. Medan 
naturliga reaktioner alltid sker omedvetet sker signaler mestadels medvetet. Signaler 
väljer AKK-brukaren själv att förmedla. 

 
• Den andra huvudgruppen inom AKK är den Hjälpmedelsberoende/Grafiska/Visuella. 

Inom denna grupp används bilder och fotografier, hjälpmedelsprogram som bliss, 
pictogram, pcs och rebus, men även förtydligande med hjälp av föremål. 
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Enligt Tisell (2009) är tecken det vanligaste AKK-sättet för de individer som har små eller 
inga problem med motoriken i händerna. 
 

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, (TAKK) 
TAKK utgår från svenska teckenspråket men är inte samma sak som det. Enligt Sveriges 
Dövas Riksförbund, (SDRF), är det svenska teckenspråket, (STS), ett eget nationellt språk, 
med egen grammatik, som används av döva. 
(http://www.sdrf.se/sdr/tmpl/standard.php?pageId=227&rid=0) 
 
Heister-Trygg (2004) skriver att vid användning av TAKK är det endast de betydelsebärande 
orden som tecknas. Hon gör liknelsen med att använda understrykningspenna för att markera 
det viktigaste i en text. 
 
Enligt Heister-Trygg, Andersson, Hardenstedt, & Sigurd Pilesjö (1998) är TAKK, en 
kommunikationsutvecklande metod som kan användas av hörande personer, barn, ungdomar 
och vuxna, med eller utan utvecklingsstörning som inte talar eller har mycket bristfälligt tal. 
Personerna måste ha uppnått symbolnivå, dvs. inneha viss språkförståelse, förstå bilder och 
talade ord. Personerna måste även kunna använda sina händer, för att TAKK ska lämpa sig 
som kommunikationsmetod. Tisell (2009) skriver att TAKK används framförallt av barn med 
språksvårigheter, utvecklingsstörning, autism eller CP-skada. TAKK används bland annat 
inom barnlogopedin i behandlingsarbetet för barn (Noppa, 2000). 
 
Bland barn med svenska som andraspråk används TAKK som en genväg till det svenska 
språket (Tisell, 2009). Johansson och Reftel (2005) har bedrivit forskning som styrker detta: 
Barnen tar till sig nya ord fortare, får en större förståelse och ett större ordförråd (s. 46). 
Författarna skriver vidare att deras informanter vittnar om att barnen i forskningsstudien lärt 
sig svenska på ett enklare sätt, samt framhäver att barnen pratar svenska tidigare.  
 
Tisell (2009) skriver att TAKK används även bland mycket unga barn med normal 
språkutveckling som ett extra stöd för att främja talutveckling. Sjöberg (2007) skriver att barn 
som har svårigheter med att prata och göra sig förstådda i sin omgivning kan behöva använda 
sig av andra sätt att kommunicera. Enligt Heister-Trygg (2004) fungerar tecken som ett 
verktyg för kommunikation innan/om inte talet kommer. Vidare skriver författaren att TAKK 
är en metod för att samspela och lära regler för språk och kommunikation där tecken fungerar 
som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna talspråket.  
 
Enligt Tisell (2009) är just tecken en kommunikationsform som går bra att börja med redan i 
unga år, då händer och armar är de första kroppsdelar som barn lär sig kontrollera. Processen 
för att producera tal däremot kräver kontroll och koordination av lufttryck, läppar, stämband 
och tunga. Sirén (1997) skriver att det är lättare för små barn att utveckla sin kommunikation 
med hjälp av tecken än tal, då tecken ställer lägre krav på förmåga till finmotorik.  
 

Ett barn kryper före det börjar att gå. När barnet lär sig krypa skaffar det sig 
kunskap om hur kroppen fungerar och får koll på balansen. Barnet övar och övar 
för att kunna förflytta sig dit det vill och lär sig så småningom att krypa i en 
hiskelig fart. När barnet behärskar att gå och springa, så slutar det att krypa. 
Tecken fungerar som ”krypträning” för tal och kommunikation. För ett barn som 
har en försenad språkutveckling blir kommunikationen ”stillasittande”, eftersom 
talet dröjer. Med tecken får barnet en chans att förstå och uttrycka sig mycket 
tidigare än det annars skulle kunna. 
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(Tisell, 2009, s. 9) 
 
Vidare skriver Heister-Trygg (2004) att tecken tydliggör det talade språket och är mer konkret 
än tal. Tecken används alltid tillsammans med tal detta för att underlätta utvecklingen av de 
grammatiska kunskaperna. 

 
Tecken gör att barnet lär sig flera ord snabbare och att orden och kunskapen om 
språket ”sitter kvar” bättre. Inlärningsprocessen förenklas och förstärks av att både 
se, känna och höra orden. Genom att teckna gör man det lättare för barnet att förstå, 
att bygga upp ordförrådet och framförallt att kommunicera. 

(Tisell, 2009, s.8) 
 
Heister-Trygg (2004) skriver att tecken dämpar den vuxnes talflöde vilket utmanar barnet att 
kommunicera istället. Tecken används både för förståelse och uttryckssätt: På samma sätt som 
vi talar till ett barn innan barnet själv talar, bör tecken användas långt innan vi kan förväntas 
få tecken tillbaka. TAKK bör introduceras så tidigt som möjligt. Detta för att undvika att 
barnen förknippar kommunikationsförsök med misslyckanden och oförmåga att förmedla 
budskap. TAKK används för att hjälpa individer att utveckla språkliga färdigheter. 
Teckenanvändandet anpassas till den språkliga nivån hos individen.  
 
Sirén (1997) och Heister-Trygg (2004) menar att många AKK-metoder, såsom användande av 
bilder, föremål och hjälpmedelsprogram som bliss, pictogram, pcs, rebus osv. kräver tillgång 
till material. De belyser fördelen med TAKK, då de flesta människor alltid bär med oss 
händerna. Sirén skriver att TAKK-användaren kan dock hindras i sin kommunikation i de 
situationer när händerna är upptagna till annat.  
 
När tecken används så nyttjas fler sinnen vilket leder till ökad koncentration, enligt Heister-
Trygg (2004). En förutsättning för att barnet ska lära sig kommunicera via TAKK är att det 
befinner sig i en miljö där kommunikation stöds och uppmuntras: en både kommunikativ och 
tecknande miljö. Omgivningen ska använda tecken hela tiden och ge en modell för TAKK-
användande och på sätt visa att tecken är ett kommunikationssätt. Noppa (2000) nämner att 
bland föräldrar är vanligt med farhågor om att tecken skulle ersätta tal. Författaren skriver att 
erfarenheter från TAKK-användande visar att när talet utvecklas så slutar barnen att teckna. 
Sjödén (1998) menar att TAKK är positivt för barnens kommunikationsutveckling, då 
samtliga sätt att kommunicera främjar utveckling av språk och tal. Detta, menar författaren, 
skulle istället stödja teorier om att talutvecklingen främjas och inte motsatsen. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att beskriva effekter på förskolebarns kommunikativa förmåga vid 
införande av TAKK i barngruppen. För att utröna vilka dessa effekter är har följande 
frågeställningar använts: 

• Vilka effekter har föräldrar uppfattat på barnens kommunikativa förmåga? 
• Vilka effekter har pedagogerna uppfattat på barnens kommunikativa? 

 

Metod 
I detta avsnitt presenteras val av metod och informanter, samt vilka etiska överväganden som 
tagits. Därefter beskrivs genomförandet av studien. Avslutningsvis redovisas bearbetning av 
inhämtat material. 
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Undersökningsmetod 
Fenomenologisk analys 
Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) är den fenomenlogiska analysen en 
kvalitativ metod som beskriver uppfattningar om fenomen. Den bygger på en önskan att förstå 
hur andra förstår, samt hur många olika sätt det finns att förstå. Den utgår från empiriska 
studier och det huvudsakliga intresset ligger i att se hur många olika uppfattningar det finns 
och hur de ser ut. Däremot anses det ej relevant för undersökningen att ta reda på varför det 
ser ut som det gör. Syftet med arbetet är att beskriva effekter på förskolebarns kommunikativa 
förmåga vid införande av TAKK i barngruppen vilket innebär att undersökningen bedöms 
vara av fenomenologisk karaktär.  
 
Kvalitativ forskningsintervju 
För att få syftet besvarat valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale 
(1997) bygger kvalitativa undersökningar på beskrivningar och tolkningar. Den kvalitativa 
undersökningens form möjliggör redovisning av personliga erfarenheter och åsikter, men 
innebär samtidigt svårighet med exakthet eftersom den till stor del präglas av forskarens 
förmåga, kompetens och intresse. 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur den intervjuades 
synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld 
före de vetenskapliga förklaringarna. I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad 
människorna själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och 
synpunkter med sina egna ord.  

(Kvale, 1997, s.9) 
 
Kvalitativa forskningsintervjuer ger informanten möjlighet att berätta om sin uppfattning i ett 
givet ämne. Samtidigt ges forskaren möjlighet att ta del av informantens kunskap och 
lärdomar i ämnet. Vidare skriver Kvale att vid intervjuer som genomförs genom personliga 
möten, ges forskaren även information av informanternas kroppsspråk, tonfall och mimik. Vid 
intervjuer, till skillnad från exempelvis enkäter, ges forskare möjlighet att ställa följdfrågor. 
Det kan leda till nya kunskaper för både forskare och informanter. Enligt Kvale krävs det att 
forskaren är förberedd på de eventuella följdfrågor som kan uppstå under intervjuernas gång 
för att på bästa sätt möjliggöra en rättvis redogörelse av intervjupersonens åsikter kring det 
efterfrågade ämnet. I hopp om ökad beredskap inför intervjuernas eventuella följdfrågor, samt 
förbättrad tillförlitligheten i intervjuerna, valde jag att bearbeta litteratur och sammanställa 
den teoretiska bakgrunden innan intervjuerna. Kvale skriver att kvaliteten på intervjun är 
beroende av forskarens kunskap och intresse för ämnet.  
 
Strukturering och standardisering 
Intervjuernas standardisering är låg då de varierat i form och utformning för att passa 
intervjupersonerna. Intervjuerna får bedömas vara halvstrukturerade då de bestått av både 
strukturerade och ostrukturerade frågor. De strukturerade frågorna har utgjort en enhetlig 
grund för samtliga intervjuer. De strukturerade frågorna lyder: 
Vilka effekter har du som förälder uppfattat hos ditt barns kommunikativa förmåga sedan 
införandet av TAKK? och Vilka effekter har du som pedagog uppfattat på barnens 
kommunikativa förmåga sedan införandet av TAKK? 
De ostrukturerade frågorna har varit följdfrågor till information som framkommit vid 
intervjuerna och har av den orsaken varierat. 
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Urval 
Val av undersökningsgrupp kom att präglas av behovet av en barngrupp där TAKK nyligen 
införts, vilket skulle följa undersökningens syfte. Vidare fanns behov från förskolans sida, att 
undersökningen skulle kunna fortlöpa som en naturlig del av vardagen i verksamheten. 
Undersökningen är genomförd vid en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. 
Informanter är föräldrar till barn vid förskoleavdelningen, samt pedagoger som är verksamma 
inom verksamheten. 
 
Val av informanter 
Bland föräldrar till barn och verksam personal i barngruppen gjordes en intresseanmälan om 
deltagande i undersökningen. De tillfrågade informerades om undersökningens syfte och 
tillvägagångssätt, samt hur insamlat material skulle komma att behandlas, (Se Bilaga 1). Av 
de tillfrågade valde sju föräldrar och tre pedagoger att delta. 
 
Presentation av informanter 
De tre var samtliga kvinnor, hade skiftande kompetenser och antal verksamma år inom 
förskolan varierade. Samtliga pedagogerna hade tidigare kännedom om TAKK. Två av 
pedagogerna saknade teckenkunskaper vid tidpunkten för införandet av TAKK i 
verksamheten. 
 
Bland föräldrarna är fem kvinnor och två män. En av kvinnorna och en av männen hade 
tidigare kunskap om TAKK, men endast mannen hade teckenkunskaper. 
 
Etiska överväganden 
När förfrågan om delaktighet gjordes till informanterna väcktes flertalet frågor som kom att 
innebära etiska övervägande. Frågorna, framförallt från föräldragruppen, rörde huruvida deras 
anonymitet skulle kunna bibehållas. Jag har, i enlighet med anvisningar från Patel och 
Davidsson (1991), varit noga med att informera informanterna om att deras identitet inte 
kommer att röjas. Informanterna har informerats om att insamlad data enbart bearbetas av mig 
som forskare, samt att informationen enbart kommer att nyttjas i undersökningen. Jag har tagit 
särskild hänsyn till föräldrarnas farhågor vid presentationen av undersökningen i Inledningen, 
presentationen av informanterna samt vid resultatredovisningen. Vidare har informanterna 
även givits möjlighet att ta del av undersökningen under arbetets gång. 
 
Genomförande 
Informanterna informerades om undersökningen syfte och upplägg via mail och personliga 
samtal. De valde därefter att anmäla sitt intresse att delta vid intervjuerna. Deras frivilliga 
deltagande kom att innebära ett aktivt deltagande.  
 
Intervjuerna har genomförts via personliga möten, samt via telefonsamtal. Detta för att 
anpassa intervjuformen efter intervjupersonen, i hopp om att få så utförliga svar som möjligt. 
Enligt Kvale (1997) leder en intervju som genomförs under avslappnad stämning till fler och 
mer uttömmande svar från intervjupersonen. Den intervjuade känner sig mer bekväm att dela 
känslor, tankar och upplevelser under trygga intervjuförhållanden (Kvale, 1997). Samtidigt 
kan den etablerade relationen innebära att intervjun påverkas (Kvale, 1997). Trost (2005), 
skriver att personen som genomför intervjuerna kan komma att påverka svaren direkt och 
indirekt. Direkt påverkan sker utifrån agerandet hos intervjuaren under genomförandet, där 
personens handlande och varande påverkar informantens svar. Indirekt påverkan sker genom 
tolkning av intervjupersonernas svar i samband med sammanställning av resultaten (Trost, 
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2005). Utifrån detta har jag försökt att låta intervjupersonerna tala fritt, undvika att avbryta 
eller komma med tolkningar samt endast ställa öppna frågor.  
 
Under intervjuerna har jag fört anteckningar. Detta har inneburit att intervjupersonen givits tid 
att tänka igenom frågor och överväga svar. Det har medfört naturliga pauser, något som enligt 
Kvale (1997), innebär mer kärnfulla svar från den intervjuade som ges tid att fundera, 
reflektera och överväga sina svar. I direkt anslutning till avslutade intervjuer har dessa 
transkriberats med hjälp av anteckningarna. Intervjupersonerna har tagit del av 
transkriberingen och har givits fria händer att förtydliga, vidareutveckla eller komplettera 
tidigare utsagor. De har senare delgivits sammanställningen av intervjun för översyn och 
godkännande.  
 
Databearbetningsmetoder 
Informationen från informanterna i samband med intervjuerna kom att analyseras enligt Patel 
och Davidsson (1991) detta för att upptäcka likheter och skillnader. Det som inte svarade mot 
undersökningens syfte sållades bort. Då undersökningens syfte är fenomenologiskt och strävar 
efter att beskriva erfarenheter kom resultatet att bearbetas genom att dela in i kategorier. De 
olika kategorierna framträder i samband med sammanställning och granskning av resultaten 
(Kvale, 1997).  
 

Resultat 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse över hur sammanställningen av resultatet skett. Här 
redovisas även de kategorier som framkommit vid bearbetningen. Avsnittet avslutas med 
diskussion av metod och resultat. 
 
Sammanställning av resultat 
Svaren från intervjuer med pedagogerna, samt den kunskap jag hämtat via 
litteratur har analyserats och sammanställts. 
 
Ökad kommunikation 
Samtliga föräldrar uppger att de uppfattat en ökad språkutveckling bland barnen. 
Pedagogerna, som initialt intresserat sig för arbetet med TAKK utifrån de 
kommunikationsutvecklande effekter som det skulle kunna ha på barngruppen, instämmer i 
föräldrarnas uppfattning att kommunikationen ökat. Föräldrar och pedagoger lyfter också 
fram att ökningen skett mest markant bland de barn som mestadels varit tysta och 
tillbakadragna tidigare. I takt med att barnens möjligheter till kommunikation ökat har även 
deras intresse för att kommunicera ökat.  
 
Både föräldrar och pedagoger ger uttryck för funderingar om hur stor betydelse deras egna 
ökade uppmärksamhet har för barnens utveckling. En förälder säger att nu är jag mer lyhörd 
för mitt barns kommunikationsförsök. När mitt barn pekar och gestikulerar följer jag spänt 
med för att hinna se, höra och uppfatta vad som kan menas. Föräldern uttrycker att hon 
tidigare inte tänkt på pekningar och gester som en del av kommunikation, men nu när jag 
tänker på det så inser jag ju att Gud så dumt! Det är ju självklart att det också är 
kommunikation! Samtliga informanter hävdar att även om den ökade kommunikation som de 
upplever delvis kan bero på en extra grundlig granskning, så är ökningen så pass markant att 
den ändå får bedömas vara reell. 
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Fungerande kommunikation – fungerande samspel 
Pedagogerna berättar vidare att de känner sig styrkta i sin uppfattning om att fungerande 
kommunikation är nyckeln för utveckling av social kompetens. De nämner läroplanens mål 
om att förskolan ska utveckla barns förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar 
Utbildningsdepartementet, 1998, s.13). Pedagogerna finner att TAKK lämpar sig mycket väl 
för detta. Vidare beskriver de hur barn som tidigare haft svårigheter med kommunikation 
numera glatt deltar i lek och samvaro, vilket resulterat i minskad frustration och färre 
konflikter. Föräldragruppen beskriver liknande scenarion. De berättar om glada harmoniska 
barn; om barn som livats upp och om barn som numera ställer tusen frågor. En av föräldrarna 
upplever sig numera ha fått en glad surrhumla. 
 
Stärkt självförtroende och tillit till den egna förmågan 
Enligt pedagogerna är barnens förmåga att kommunicera så nära sammankopplat med tillit till 
sin egen förmåga. De hävdar att barn som utvecklar sin förmåga att kommunicera kommer att 
ges möjlighet att bolla tankar och idéer med omgivningen. Barnens kunskaper kommer då att 
öka och därmed ökar även deras trygghet i sig själva samt deras självförtroende. 
 
Demokratiskt inflytande 
Pedagogerna lyfter även fram vikten av fungerande kommunikation för demokratiskt 
inflytande. De säger att barn som saknar förmåga att uttrycka sina tankar och funderingar, 
saknar även möjlighet till att aktivt delta i demokratiska processer. TAKK är ett verktyg för 
barn som ännu inte har fullt utvecklat talspråk. När vi använder TAKK bland samtliga barn i 
barngruppen, kommer dessa barn att få möjlighet att delta och påverka. 
 
Teckeninlärning 
Pedagogerna berättar att samtliga barn visar intresse för tecken men att det varierar hur snabbt 
barnen snappar upp och börjar använda tecken. Vissa gör försök direkt, medan andra är mer 
avvaktande och iakttagande. Föräldrar och pedagoger upplever sina teckenkunskaper som 
otillräckliga i vissa situationer och berättar om hur tidskrävande inlärningen av nya tecken är.  
 
Samtliga informanter ger uttryck för hur de kände en viss osäkerhet inför hur det skulle gå att 
teckna. Att vara goda språkliga förebilder kom genast att bli mycket mer komplicerat. 
Pedagogerna beskriver hur de inom arbetslaget bestämt sig för att försöka strunta i att alla 
tecken skulle vara perfekta och istället satsa på att komma igång med TAKK. De berättar hur 
de lyckats omvandla osäkerheten, av att inte kunna just de tecken som efterfrågades, till en 
pedagogisk situation där barn lär sig vägar att söka efter svar. Numera är barnen vana att 
söka efter information och när det är något som vi inte vet så söker vi tillsammans på datorn, 
säger en av pedagogerna.  
 
Nackdelar med TAKK 
Både föräldrar och pedagoger upplever sig ha upptäckt svårigheter vid användandet av TAKK 
i samband med situationer där händerna behövs till annat. I föräldragruppen nämns 
svårigheter i samband med att barnet gungar och föräldern helst vill att barnet håller fast sig 
med båda händer. En annan svårighet som föräldrarna belyser är kommunikation med barn 
som sitter i bilbarnstol i baksätet, samt kommunikation i mörka lokaler och utrymmen. Inom 
pedagoggruppen säger sig vissa ha upplevt svårigheter att räcka till i samband med av- och 
påklädning i hallen samt vid pedagogiska måltider. Pedagogerna påpekar dock att detta i 
större mån handlar om ett behov av färre barn i barngruppen och ökad personaltäthet, än 
svårigheter med TAKK som metod. 
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Utvecklande av ordförråd och ordförståelse 
En av pedagogerna talar om hur hon uppmärksammat hur tecken utvecklar ordförråd och 
ordförståelse. Vid juletid upptäckte hon hur några barn uppfattat det som att det är bästa fåren 
Apelgrå som Staffan Stalledräng rider på. Vidare berättar pedagogerna om hur förståelsen av 
språkets synonymer utvecklas med hjälp av TAKK när olika ord har samma tecken. De 
uttrycker även hur TAKK hjälper även till som ett förtydligande vid nyttjandet av homonymer 
då tecknet förtydligar vilken av ordets betydelser som åsyftas.  
 
Svenska som andraspråk 
Pedagogerna säger sig även vara hjälpta av TAKK i mötet med barn som har svenska som 
andraspråk eftersom tecknet skapar en gemensam plattform. En av pedagogerna säger också 
att tecknen många gånger fungerar som en förstärkning av vad som sägs då de flesta tecken är 
logiska. Många tecken har jag alltid gjort, men jag har inte vetat om att det var tecken. Jag 
har tänkt att det är en del av mitt kroppspråk, säger pedapogogen. 
 
Främjar TAKK utveckling inom andra områden än kommu nikation? 
Pedagogerna märker av ökad utveckling inom barngruppen inom andra områden än språk och 
kommunikation. De berättar att inom arbetslaget har funderingar kring den ökade 
utvecklingen lyfts: Beror utvecklingen på att när vi tecknar är barnen mer intresserade och 
därmed också mer motiverade att lära, eller utvecklas barnen för att de numera har större 
möjlighet att kommunicera, ställa frågor och få svar än tidigare?  
 
Bland både föräldrar och pedagoger lyftes tankar kring förbättrad inlärning i samband med 
TAKK. När vi använder TAKK nyttjas fler sinnen än vid enbart tal och desto fler sinnen som 
används desto lättare lär man sig. Pedagogerna menade att alla har olika sinnen som är starka 
och om flera sinnen används så kommer det att passa fler barn.  
 
Förbättrad finmotorik 
En oväntad vinst med arbetet med TAKK är den förbättrade finmotorik som pedagogerna 
märker av. Vi märker ett ökat intresse för finmotoriska aktiviteter som att rita, måla, trä 
halsband och bygga pärlplattor, säger en av pedagogerna. 
 
Ökad koncentrationsförmåga 
I föräldragruppen beskrivs även ökad koncentrationsförmåga som en av de positiva 
effekterna. En av föräldrarna säger sig inte veta om det beror på TAKK eller om det beror på 
den minskade frustrationen hos sitt barn som numera har lättare för att göra sig förstådd. Vad 
föräldern däremot kan se hos sitt barn är en skärpt uppmärksamhet och ett ökat intresse för 
mer koncentrationskrävande aktiviteter än tidigare.  
 

Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en diskussion om de metoder som använts, samt vilken påverkan de 
kan ha haft på undersökningens resultat. Senare följer resultatdiskussion, slutdisussion, 
pedagogiska implimenteringar samt förslag till fortsatt forskning. 
 
Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuteras de metoder som valts, samt hur relevanta de är för undersökningen. 
 
Syftet med undersökningen var att beskriva effekter på förskolebarns kommunikativa förmåga 
vid införande av TAKK i barngruppen. Utifrån detta finner jag att valet av det 
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fenomenologiska angreppssättet passar bra, då fenomenologin, enligt Patel & Davidsson 
(1991), syftar till att studera människors uppfattningar.  
 
Jag ville undersöka vilka effekter föräldrar och pedagoger uppfattat på barnens 
kommunikativa förmåga vid införande av TAKK. Av den anledningen kom valet av metod att 
falla på kvalitativa intervjuer. Patel & Davidson (1991) skriver även att vid kvalitativa 
undersökningar bör företeelser upptäckas och uppfattningar beskrivas om undersökningen ska 
bedömas ha validitet. Vidare skriver de att det är viktigt att det resultat som presenteras svarar 
mot det jag åsatt mig att undersöka, detta för att försäkra sig om att arbetet har god validitet.  
 
Informanterna består av en blandning av föräldrar och pedagoger. Kvinnor och män finns 
representerade även om kvinnorna utgör en majoritet. Informanterna har varierande 
erfarenheter och ålder. Samtliga informanter gavs, på ett tidigt stadium, information om 
undersökningen och de frågeställningar som de skulle få svara på vid intervjutillfället. Med 
detta som bakgrund anser jag att undersökningens frågeställningar får bedömas hålla hög 
validitet. 
 
Innan intervjuerna skulle genomföras förberedde jag mig genom att ta del av litteratur och 
tidigare forskning. Detta för att öka min kunskap och göra det möjligt att ställa relevanta och 
utvecklande följdfrågor till informanterna. Enligt Kvale (1997) beror validiteten av en 
kvalitativ intervju på forskaren. Vid intervjuerna har största möjliga hänsyn till informanterna 
tagits. Val av plats och tidpunkt för intervjuerna har styrts av dem. Intervjuerna har skett 
under avslappnade och trivsamma former. Informanterna har varit öppna och de har gärna 
delat med sig av sina tankar och uppfattningar. Patel & Davidsson (1991) skriver att det är av 
största vikt att granska de verktyg som används vid undersökningen, men även det 
förfaringssätt som resultaten hanteras på för att värna om hög reliabilitet. Enligt författarna är 
en kvalitativ studie av hög reliabilitet om intervjuerna speglar den situation som råder. Kvale 
skriver att forskaren bör vara medveten om sin egen delaktighet och för att förvissa mig om 
att inte ha feltolkat, missuppfattat eller utelämnat information gavs informanterna tillfälle att 
fundera över frågorna och svaren, men även möjlighet att komplettera tidigare utsagor i 
efterhand.  
 
Enligt Backman (2008) bedöms en rapport vittna om validitet om resultatet av 
undersökningen svara mot den litteratur som presenteras i bakgrunden. I svaren från 
informanterna kan tydliga likheter skönjas mellan deras upptäckter och de upptäckter som 
forskare och författare beskriver i litteraturen. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med arbetet var att beskriva effekter på förskolebarns kommunikativa förmåga vid 
införande av TAKK i barngruppen. För att utröna vilka dessa effekter är intervjuades sju 
föräldrar och tre pedagoger. Samtliga intervjuade uppger att kommunikationen har ökat bland 
barnen sedan införandet av TAKK. Detta överensstämmer med Sirén (1997) som skriver att 
tecken gör det lättare för unga barn att utveckla sin kommunikativa förmåga. Tecken ställer 
lägre krav på välutvecklad finmotorik än tal, enligt Sirén. Heister-Trygg (2004) instämmer 
och uppger att tecken ger barnet verktyg att förstå, uttrycka sig och kommunicera innan/om 
inte talspråket utvecklas. Daniels (1996) skriver att hörande barns språkliga utveckling 
stimuleras av att vistas i en tecknande miljö. Att som pedagog införa TAKK förefaller svara 
väl mot den arbetsbeskrivning som återfinns i Läroplanen. Enligt Läroplanens mål att barn 
ska ges stöd och stimulans så att förmågan att kommunicera och uttrycka åsikter utvecklas, 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Vidare skriver Utbildningsdepartementet att arbetet i 
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barngruppen ska utformas på ett sådant sätt att barnen utvecklas och stimuleras att använda 
hela sin förmåga. TAKK förefaller vara ett sätt att svara upp mot dessa krav. Samtliga 
föräldrar och pedagoger beskriver nämligen hur de barn som tidigare varit mest tillbakadragna 
och tysta numera kommunicerar glatt med hjälp av tecken. Pedagogerna beskriver hur 
frustrationen och antalet konflikter kommit att minska sedan införandet av TAKK. En ökad 
förmåga till kommunikation innebär självklart även en förbättrad möjlighet att uttrycka åsikter 
och påverka sin vardag. Enligt Ladberg (2000) är kommunikation ett verktyg med vilket 
världen kan förstås. Författaren hävdar att av den orsaken är alla motiverade att lära sig 
kommunicera. Vidare skriver Ladberg att språk är så nära knutet till identitet. 
Utbildningsdepartementet (1998) instämmer och skriver att barns språkutveckling ska 
stimuleras då förmågan till kommunikation och identitetsutveckling är så nära sammanknutna. 
Även Eriksen Hagtvet (2004) samstämmer och hävdar att fungerande kommuikation är 
nyckeln till utvecklandet av social kompetens. Vygotskij anser, enligt Standberg (2008) att 
interaktion stärker kommunikationsutvecklingen. Chomsky instämmer, enligt Tornberg 
(2005) och hävdar att kommunikation lär vi oss genom iakttagelser och prövning. Vygotskij 
(2001) skriver att det är i mötet med andra som vi lär känna oss själva och vår sociala 
kompetens stärks. 
 
Detta arbete visar att införande av TAKK medför ett flertal andra positiva effekter förutom de 
förväntade inom kommunikationsutvecklingen. Föräldrar och pedagoger beskriver hur leken 
och samvaron kommit att utvecklas till det positiva sedan införandet av TAKK. Barnens 
ökade förmåga att producera och presentera fler och mer varierande förslag kommer att 
innebära att deras lekkompetens utvecklas samt att deras status i gruppen höjs. Enligt Sommer 
(1997) så kommer barn som är fantasifulla och kreativa, barn som kommer med förslag och 
tar egna initiativ istället för att bara följa andras, att få en mer betydelsefull position i gruppen. 
Även Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) belyser kopplingen mellan lek och 
kommunikation. De skriver att i leken lär barn sig kommunikativ kompetens samt utvecklar 
sin känsla och förståelse för delaktighet och rättigheter. Utbildningsdepartementet (1998) 
skriver att i leken stimuleras kommunikation, förmågan att påverka sin egen situation och 
uttrycka sig samt förmågan att samarbeta allt under former för ett lustfyllt lärande. Piaget 
(1989) skriver att det är de aktiviteter som upplevs som lustfyllda och stimulerar flera sinnen 
som utvecklar lärandet maxiamalt.  
 
En annan oväntad effekt av införandet av TAKK som föräldrarna nämner är ökad 
koncentrationsförmåga hos barnen. Heister-Trygg (2004) skriver att tecknande leder till ökad 
koncentration eftersom fler sinnen används. Föräldrar och pedagoger uttrycker åsikter om 
förbättrad inlärning vid nyttjandet av fler sinnen. De kopplade detta till införandet av TAKK 
och menade på att när TAKK används så ges barnen möjlighet att ta del av information på fler 
sätt än vid enbart tal. Mayer och Moreno (1998) delar föräldrarnas och pedagogernas 
uppfattning då det skriver att de funnit att information som presenteras auditivt och visuellt 
samtidigt skapar ett mer långvarigt minne. Vid intervjuer med pedaogerna framkommer att de 
ser en ökad utveckling inom andra områden än kommunikation sedan införandet av TAKK 
och att samtal har förts om vad som ligger till grund för denna utveckling. Goldin-Meadow, 
Nusbaum, Kelly & Wagner (2001); Wagner, Nusbaum & Goldin-Meadow (2004) har funnit 
att vid kommunikation med tecken belastas arbetsminnet i mindre utsträckning än vid tal. 
Något som är av stor betydelse då Brunken, Steinbacher, Plass & Leutner (2002) och Mayer 
& Moreno (1998) upptäckt att minskad belastning på arbetsminnet i samband med 
kommunikation är relaterat till lärande. Brunken et al skriver att när belastningen på 
arbetsminnet minskar ökar samtidigt din tankeverksamhet och inlärningsförmåga. De får 
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medhåll av Grant & Spirey (2003) som skriver att tecknande underlättar kodning och 
bearbetning av kommunikation, vilket i sin tur gör det lättare att förstå och lösa svårigheter.  
 
Enligt pedagogerna har de upptäckt att ordförråd och ordförståelse utvecklas vid användande 
av TAKK. Tisell (2009), skriver att tecken gör det lättare för barnen att förstå och lära sig ord 
eftersom de ges möjlighet att se, höra och känna orden. Detta leder till att ordförståelsen 
byggs upp snabbare och möjligheten till kommunikation ökar. Toumela (2007), säger att för 
barn är det inte självklart att språket kan uppdelas i ord. För att barn ska utveckla språklig 
medvetenhet behöver de visuellt bevis. En av pedagogerna berättar hur hon blev varse om hur 
barnen i gruppen uppfattat det som att Staffan Stalledräng rider på ett får och inte en fåle. 
Detta exempel belyser hur tecken hjälper, inte bara barn utan även vuxna, att upptäcka 
missuppfattningar samt att förtydliga kommunikation. Pedagogerna lyfter hur de ser fördelar 
med att använda TAKK vid inlärning av synonymer, något som även förskollärare Astrid 
Andersson berättar i en intervju i tidningen Förskolan (Villanueva Gran, 2009). Andersson 
menar att kommunikation med tecken möjliggör användandet av ett mer avancerat och 
komplext språk, då tecken erbjuder förtydligande. Enligt Toumela(2007) måste förskollärare 
utmana barnen språkligt genom att använda ett avancerat och rikt språk. Även Heister-Trygg, 
Andersson, Hardenstedt, & Sigurd Pilesjö (1998), och Eriksen Hagtvet (2004), påpekar hur 
viktigt det är att barn möter vuxna språkliga förebilder som erbjuder stöd och uppmuntran, 
erbjuder språkliga utmaningar, visar att de lyssnar och för barnen in i meningsfulla dialoger.  
 
Föräldrar och pedagoger berättar att användandet av TAKK kommit att innebära vissa 
positiva bieffekter såsom förbättrad finmotorik i händerna. De ser ett ökat intresse för denna 
form av aktiviteter hos barnen. Larsson-Lunderqvist, enligt LärarförbundetTidningen 
Förskolan (2003), berättar att de gjort samma erfarande vid Hyacintens förskola där hon är 
verksam. Det ökade behovet av att nyttja händerna har dock inneburit vissa svårigheter också, 
enligt föräldrar och pedagoger. De beskriver, precis som Sirén (1997), svårigheter att 
kommunicera när händerna är upptagna med annat. Vidare belyser de svårigheter vid 
användande av TAKK i mörka lokaler samt situationer där de upplever det svårt att hålla 
ögonkontakt med samtalspartnern. Pedagogerna poängterar dock att vinsterna med TAKK är 
övervägande och att de flesta av svårigheterna skulle enkelt kunna avhjälpas med en mer 
effektiv organisation med färre barn och fler pedagoger i barngruppen. 
 
Slutdiskussion 
Jag anser att jag i denna undersökning har tagit reda på det som jag ämnat i syftet. Jag har 
givits en klar bild av hur förskolebarns kommunikativa förmåga påverkas vid införandet av 
TAKK. Jag har funnit stöd för att TAKK främjar utvecklingen av den kommunikativa 
förmågan. Detta enligt tidigare forskning och den information som framkommit i samband 
med intervjuer med föräldrar och pedaogoger.  
 
Pedagogiska implikationer 
Jag har genom arbetet funnit att införandet av TAKK kommit att innebära en ökad utveckling 
av den sociala kompetensen, stärkt självförtroende och tillit till den egna förmågan, en ökning 
av möjlighet till inflytande och deltagande i demokratiska processer, ökad 
koncentrationsförmåga samt en förbättrad möjlighet till lärande. TAKK är desutom, till 
skillnad från många andra, en metod som inte ställer krav på inköp av dyra hjälpmedel eller 
utrustning. Händerna har de flesta med sig (Sirén, 1997). Utifrån detta finner jag att TAKK 
förefaller vara en metod som lämpar sig väl för användning inom förskolan samt att andra 
förskolor skulle gagnas av att införa TAKK. 
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Jag har i och med detta arbete en ökad medvetenhet om hur mina val av pedagogiska metoder 
i så stor grad kan komma att påverka resultatet i barngruppen. Jag kommer personligen att 
tillämpa TAKK i mitt yrkesverksamma liv, då jag anser att de positiva effekterna är så pass 
övertygande. Vidare anser jag att information om TAKK, samt en kortare introduktion för 
förskollärare under utbildningstiden, skulle verka gynnsamt på barns kommunikationsförmåga 
i framtiden.  
 
Jag vill avslutningsvis säga att jag är mycket tacksam över att föräldrar till barnen i gruppen 
och pedagoger i verksamheten, så generöst ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina 
erfarenheter och tankar.  
 
Fortsatt forskning 
I samband med granskning av litteratur och forskning har intresse väckts att ta del av mer 
forskning från ledande namn inom den psykologiska, neurobiologiska och kognitiva 
vetenskapen. Jag finner det intressant att, på ett djupare plan, ta del av hur funktioner i hjärnan 
påverkar kommunikation och lärande.  
 
Under undersökningens gång har även tankar på att genomföra observationer och 
barnintervjuer föresvävat mig. Jag tycker att det vore mycket intressant, men anser att den 
formen av undersökning skulle lämpa sig bättre att genomföra i en grupp med äldre barn. 
Detta då barnen bör ges möjlighet att själva fatta beslut om deltagande. Äldre barn skulle 
troligen också förmå att producera mer utförliga analyser och tillhandahålla fler svar i 
samband med intervjuer. 
 
Jag skulle finna det intressant att undersöka huruvida det vore möjligt att genomföra 
undersökningen i större skala med fler förskoleavdelningar samt fler informanter och få 
liknande resultat. Eventuellt skulle en sådan undersökning genomföras och jämföras med en 
kontrollgrupp.  
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Bilaga 1 
 
Informations brev 
 
Hej! 
Jag är en student som skriver ett examensarbete i Pedagogik och lärande vid Luleå Tekniska 
Universitet. Mitt arbete syftar till att beskriva de effekter på barns kommunikativa förmåga 
som införandet av TAKK ger. För att ta reda på vilka dess effekter är skulle jag gärna vilja ta 
del av Dina erfarenheter. Jag undrar om du skulle vara intresserad av att medverka i 
undersökningen genom att delta vid en intervju? Att du beskriver de effekter Du ser är 
betydelsefullt, då det är ett sätt för mig att ta del av dina kunskaper. 
 
Intervjun kommer att ske enskilt, vid ett tillfälle och på en plats som passar dig. Vid 
undersökningen kommer Du, barngruppen och förskolan att vara anonyma. Den information 
som framkommer vid intervjun kommer endast att behandlas av mig. Informationen kommer 
endast att användas i undersökningen och du kommer att ges möjlighet att ta del av 
sammanställningen av intervjun i efterhand. Du kommer att få välja om du vill godkänna min 
sammanfattning och du kommer att ges möjlighet att förtydliga, omformulera eller ändra din 
utsaga. Om du väljer att delta så har du möjlighet att dra dig ur undersökningen när du så 
önskar. Det färdiga arbetet kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. 
 
Jag hoppas att du väljer att delta då det skulle vara mycket värdefullt för mig. Om du har 
frågor gällande arbetet, intervjun eller något annat så är du välkommen att höra av dig. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Johanna Sundberg 
Tel: 
Mail: 


