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Sammanfattning 

I denna studie riktar vi in oss på Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
(TAKK) och hur det används i förskolans verksamhet. TAKK är inspirerat av det svenska 
teckenspråket (STS) (Hörselskadades Riksförbund, 2011). Internationella studier (Heister 
Trygg, 2004; Iverson & Goldin-Meadow, 2004) har visat att TAKK har en gynnsam effekt på 
barns språkutveckling. Vi undersöker tre olika delar av TAKK-användandet i förskolan: i vilken 
utsträckning substantiv respektive verb tecknas i småbarnssamlingar, hur förskollärare gör för 
att uppmuntra barnen att använda TAKK samt vilka svårigheter de anser att det finns med 
TAKK. Genom kvalitativa undersökningsmetoder får vi fram ett underlag som analyseras. Av 
resultatet framkommer det att TAKK-användandet under småbarnssamlingarna varierar och 
att tecken för substantiv dominerar bland samtliga förskolor. Vidare finns det sätt för 
förskollärare att uppmuntra till att använda TAKK bland annat genom konsekvent användning 
utifrån barnens behov och intressen. Ett annat sätt att uppmuntra barnen i deras TAKK-
användande är att utforma inspirerande TAKK-miljöer. De svårigheter förskollärarna nämner 
med detta är att TAKK ofta nedprioriteras då annat i verksamheten tar större plats. Även de 
egna kunskaperna ses som ett hinder bland våra informanter, då många av dem upplever att 
de saknar utbildning. 

 

Nyckelord: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Visuell 
kommunikation, Småbarnssamlingar, Förskola 

  



 

Förord 
Examensarbetet i förskollärarutbildningen utgör slutet av en studieperiod i våra liv. Under 
utbildningen har vi fått upp ögonen för Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation (TAKK) och dess betydelse för barns språkutveckling. Därför var det för oss 
ett angeläget ämne att fördjupa oss i. Vi önskar att förskolor ska börja använda detta 
språkverktyg mer. Detta arbete hoppas vi ska vara en inspiration för personal i förskolan och 
att de får motivation att börja använda sig av TAKK. 

Vi vill börja med att tacka de informanter som har ställt upp med sitt deltagande i vår studie 
och bidragit med resultatet. Utan er hade denna studie inte varit genomförbar. Ett stort tack 
till vår testpilot Sofia och alla andra som har bidragit med sina åsikter efter att läst vårt arbete. 
Vi vill även tacka vår handledare, Maria Berge, som varit ett stort stöd för oss och givit oss 
användbar feedback som väglett oss fram till det slutgiltiga arbetet. Tack även till våra familjer 
som visat förståelse och ställt upp för oss genom arbetets gång. Slutligen vill vi även tacka 
varandra för ett gott och roligt samarbete! 

TAKK!  

/ Sarah Stångberg och Lina Åström 2016-11-21 
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1. INLEDNING  
De erfarenheter som barn gör under de första levnadsåren har en stor betydelse för barns 
lärande ur ett långsiktigt perspektiv (Sheridan, 2009). Språket är ett viktigt verktyg för 
människan, bland annat för lärande då det utvecklar tänkande, kreativitet och personlig 
identitet. Därför är en av förskolans viktigaste uppgifter att ge barnen möjlighet att utveckla 
språket (Lindö, 2009). Unicef (2009) framhåller att alla barn har rätt att fritt uttrycka sina 
åsikter, bli hörda och respekterade. Under år 2015 var 83,2% av Sveriges barn inskrivna i 
förskolan (Skolverket, 2016a). Vi ser därför att det ligger ett stort ansvar på pedagogerna när 
det kommer till stöttning av barnen i deras språkliga utveckling. Under vår sista praktik under 
förskollärarutbildningen hamnade vi båda i ett område som fått i uppgift från skolledningen 
att prioritera språket i förskolan. Grunden till detta är ett så kallat 1-16 års-perspektiv, vilket 
innebär att förskolorna och skolorna i området tillsammans arbetar för att förbättra elevernas 
språkliga resultat i grundskolan. Förskolorna i området har även fått bestämmelser från 
förskolecheferna att de ska använda kommunikationsverktyget TAKK (Tecken som Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation, beskrivning av begreppet kommer i bakgrundavsnittet). 
Internationella studier (Heister Trygg, 2004; Iverson & Goldin-Meadow, 2004) har visat att 
TAKK har en gynnsam effekt på barns språkutveckling. Forskarna belyser dock att barn 
behöver stöttning i sitt lärande från pedagogerna för att behärska användandet av TAKK. Vi 
tror att stöttning kan te sig olika beroende på förskola. Därför är vår ambition att undersöka 
hur och om det fungerar i praktiken. 

Vi tycker att det är viktigt att alla barn känner sig som en del av barngruppen. Fördelen med 
TAKK är att det ger alla barn möjlighet att kommunicera på sin språkliga nivå vilket skapar 
gemenskap (Heister Trygg, 2004). Våra erfarenheter av samlingsstunden i förskolan är att det 
är en av få stunder där de flesta barnen i förskolan deltar samtidigt och riktar sin 
uppmärksamhet mot någonting gemensamt. Samlingsstunden möjliggör därmed för 
gemenskap. Vi ser också att förskolans samlingar är ett bra tillfälle för förmedling av viktig 
information, vilket kan bidra till lärande tillsammans, av varandra och pedagogen. Men för att 
lärande ska ske hos barn som saknar, eller har ett begränsat, talspråk anser vi att det måste 
finnas förutsättningar för utveckling. Därför ville vi undersöka vilka möjligheter för lärande 
som fanns under samlingar där små barn som ännu inte utvecklat talet deltog (Jmf. Rubinstein 
Reich, 1996).  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) finner vi att språk och miljö ska utmana barnen, locka 
dem till lek och aktivitet samt en vilja att utforska. Miljön ska vara planerad och anpassad 
utifrån barnens ålder, intressen och behov. Pedagogerna har ansvar att stimulera barnen i 
deras språkliga och kommunikativa utveckling. De ska även ge barnen möjlighet att utveckla 
ett varierat och innehållsrikt talspråk så att det kan utveckla kompetenser som att uttrycka 
sig, berätta och ställa frågor (a.a.). Vi ser TAKK som en del av den fysiska miljön eftersom 
tecken vanligtvis används till leksaker, böcker och annat i material förskolans miljö. Genom att 
använda TAKK i förskolan får barnen en chans att utforska omgivningen utifrån sina egna 
förutsättningar. Vi tänker närmast på hur de små barnen (1-3 år) får möjlighet att uttrycka 
exempelvis vad de vill leka med, trots att de inte har ett utvecklat talspråk.  
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1.1 SYFTE   
Syftet med denna studie är att undersöka hur frekvent substantiv och verb tecknas under 
samlingar med små barn. Med små barn avser vi barn mellan 1 – 3 år. Vi önskar också ta reda 
på hur förskollärare de kan stötta barnen i sitt TAKK-användande. Vidare är syftet att få 
förståelse för vilka svårigheter förskollärare ser att det finns med att använda TAKK. Syftet 
preciseras utifrån följande frågeställningar: 

1.1.1 Frågeställningar 
 I vilken utsträckning tecknas substantiv respektive verb under småbarnssamlingarna? 

 Hur går pedagogerna tillväga för att uppmuntra barnen i deras TAKK-användande? 

 Vilka svårigheter anser pedagogerna det finns med att använda TAKK?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 BAKGRUND 
För att underlätta förståelsen för hur den språkliga utvecklingen ter sig kommer vi i 
bakgrundsavsnittet börja beskriva de olika delarna språkutvecklingen består av samt en 
beskrivning av kommunikation och dess funktioner. Därefter följer en redogörelse av 
samlingar i förskolan, vad dessa innebär och hur de ses utifrån ett språkutvecklande 
perspektiv. För att läsaren ska få större förståelse för det pedagogiska verktyget TAKK finns 
sedan en förklaring av detta och vad det innebär. För att undvika att TAKK blandas ihop med 
det svenska teckenspråket klargörs även huvudsakliga skillnader mellan TAKK och 
teckenspråk. Efter detta följer en beskrivning av framväxten av TAKK samt fördelarna med att 
använda det bland små barn. Därpå lyfts forskning om TAKK i förskolan. Avsnittet avslutas 
med vilka teoretiska ansatser studien bygger på.  

2.1 SPRÅK OCH KOMMUNIKATIONSUTVECKLING 
Språket är en viktig faktor för att samspelet mellan människor ska fungera (Arnqvist, 1993). I 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) beskrivs språk som något som hänger ihop med 
lärande och utveckling av självkänslan. Svensson (2009) förklarar att vid undersökningar av 
barns språkutveckling sker det vanligtvis en indelning av olika segment. Hon lyfter begreppen 
fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. Fonologi behandlar området om hur vi hör 
skillnaden i olika språkljud. Fonologisk utveckling hos barn handlar vanligtvis om deras 
uttalsförmåga. Det semantiska området innefattar ordens innebörd. Semantik åsyftar barns 
tillägnande av ord och satsers betydelse. Westerlund (2009) förtydligar att innan barn kan 
uttrycka ett begripligt ord, måste de själva ha en förståelse för ordens innebörd. Utan denna 
förståelse är orden bara innehållslösa repriser av något som barn hört tidigare. I takt med att 
barns vokabulär ökar, ökar även deras förmåga att kombinera ord till meningar vilket Arnqvist 
(1993) benämner som grammatik. Slutligen beskriver Svensson (2009) den pragmatiska 
aspekten i språkutvecklingen vilken syftar till hur barn använder språkets funktion i olika 
situationer, till exempel hur de håller sig till samtalsämnet eller använder sig av 
kroppsspråket. 

Språkets huvudsakliga funktion är att det är socialt samt att det möjliggör för människans 
tillägnande av kunskap (Granberg, 1999; Svensson, 2009). Människan använder språket som 
verktyg för bland annat kommunikation och att göra sig förstådd (Granberg, 1999). En annan 
viktig funktion hos språket är att det möjliggör förmedling av känslor (Fagerli, Lillemyr & 
Søbstad, 2001). Granberg (1999) påstår att redan när ett barn föds kommunicerar det med 
omgivningen genom ögonkontakt, skratt, sprattel, joller och skrik. Dessa ljud och uttryck 
utvecklas allteftersom barnet blir äldre för att så småningom bli till ord för sin omgivning. 
Kommunikation kommer från latinets communica'tio och betyder ömsesidigt utbyte eller 
meddela (Nationalencyklopedin, 2016). Det handlar om överföring av meddelanden mellan 
människor, därför krävs ett språk eller en kod som förmedlar informationen. Heister Trygg 
(2004) förklarar att begreppet kommunikation innefattar det talade språket och förstärkning 
av detta genom till exempel mimik, gester, grafiska symboler, kroppspråk och tecken med 
mera. Det finns många vägar att kommunicera på och samtliga vägar behövs för att den 
kommunikativa förmågan ska utvecklas. Heister Trygg (2008) framhåller att kommunikation 
används för att förmedla budskap och ses som en erfarenhet som delas mellan individer. Det 
skapar både glädje och en betydelsefull gemenskap. Eftersom samspelet med andra utvecklar 
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den kommunikativa förmågan menar Hagtvet (2004) och Westerlund (2009) att 
kommunikation kräver både en sändare och en mottagare.  

Enligt Hagtvet (2004) finns det variationer när det kommer till utvecklandet av språk. 
Vanligast är att barn utvecklar den språkliga kommunikationen genom att benämna viktiga 
objekt och människor i sin omgivning. Svensson (2009) styrker detta och förklarar att barn lär 
sig ord för substantiv före ord för verb. Detta kan bero på att vuxna vanligtvis använder 
substantiv i större utsträckning än verb i sina samtal med små barn, dessutom har barn 
möjlighet att titta och peka på substantiv. Arnqvist (1993) förklarar en annan möjlig anledning 
till detta, nämligen att den språkliga utvecklingen är beroende av den kognitiva utvecklingen, 
det vill säga hur vi tänker. För att kunna använda verb kräver att barnet i tanken måste förstå 
kopplingen mellan objekt och handling.    

2.2 SAMLINGAR 
Sett ur ett språkutvecklande perspektiv hävdar Kultti (2012) att vid gruppaktiviteter som till 
exempel samlingar erbjuds barnen i förskolan en möjlighet att uppmärksamma och använda 
sig av språkliga och/eller fysiska handlingar. Under rörelsesånger använder barnen både 
rösten och gester och får därmed kommunicera på flera olika sätt. Detta medför att deras 
deltagande, oavsett språkfärdighet, sker på lika villkor (a.a.). De små barnens deltagande vid 
samlingarna bygger på pedagogernas lyhördhet för det barnen uttrycker genom gester, mimik 
och ord (Eide, Os & Pramling Samuelsson, 2012). Att ge barnen stöd att uttrycka sina åsikter 
verbalt och med kroppsspråk innebär att pedagogerna ger barnen tid och utrymme för detta. 
Författarna framhåller även att planering av samlingarna utifrån barnens behov och intressen 
ökar möjligheten för att alla deltar och engagerar sig i aktiviteten. Fortsättningsvis hävdar 
Rubinstein Reich (1993) att barnens deltagande i samlingarna är viktigt eftersom det gynnar 
deras självkänsla, där till exempel att vara en del av gemenskapen och att känna sig sedd är 
avgörande faktorer. Samlingar i förskolan definieras som en grupp bestående av barn och 
vuxna som sitter tillsammans i en cirkel (på engelska circle time) där de vuxna leder 
aktiviteten. "Den ska vara ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten 
och hållas på en bestämd plats och på en bestämd tid". (Rubinstein Reich, 1993, s. 15). 
Därmed kan samlingar upplevas som en central och dagligt återkommande rutin som generar 
ordning och interaktion, vilket skapar gemenskap i gruppen. Syftet är att skapa struktur, 
kontinuitet och trygghet för barnen. Samlingarnas struktur och innehåll liknar ofta varandra 
mellan förskolor, oavsett hur verksamheten och dess barngrupper ser ut. Vanligt 
förekommande innehåll är upprop, samtal, sång, rörelser, sagoberättande och 
kunskapsförmedling som kan relateras till ett tema, högtider, årstider, djur och natur (a.a.). 
Även Skans (2011) hävdar att samlingarna i förskolan ofta liknar varandra och att det är en 
möjlighet till att skapa sammanhållning i barngruppen. Han beskriver vidare att upprepning 
och igenkännande genererar förståelse för de begrepp som lyfts under samlingarna. 

2.3 TAKK – TECKEN SOM ALTERNATIV OCH KOMPLETTERANDE 

KOMMUNIKATION  
TAKK är en kommunikationsmetod som förstärker talspråket och gör det enklare att förstå 
det talade ordet. Metoden har använts sedan 80-talet, som ett hjälpmedel för de personer 
som har behov av kommunikationsstöd, men historien sträcker sig längre än så (se vidare 
förklaring under Historia) (Heister Trygg, 2004). En person som använder TAKK tecknar de 
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betydelsebärande orden med händerna samtidigt som denne talar, vilket fungerar detta som 
en slags strålkastare på eller understrykningar av de ord som ska uppmärksammas (Heister 
Trygg, 2004; Tisell, 2009). De mindre orden i meningen som sägs, exempelvis ”är” tecknas 
alltså inte (Hörselskadades riksförbund, 2011). 

TAKK förespråkas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012a) eftersom alla kan använda 
sig av det och det  anses som ett extra betydelsefullt verktyg för små barns språkutveckling. 
Heister Trygg (2004) beskriver att i början av TAKK-användandet tecknas enbart enstaka ord i 
meningen som sägs, men i takt med att barns ord- och begreppsförråd ökar tecknas allt fler 
ord. Alla ord som sägs behöver alltså inte tecknas, däremot behöver barn höra och se fler ord 
med tiden för att kunna förstå längre meningar (a.a.). Vid TAKK-användning generaliseras ord, 
ett och samma tecken kan användas vid flera olika tillfällen beroende på sammanhang. Till 
exempel "att måla" tecknas likadant oavsett om det är en vägg eller tavla som målas. För att 
berätta vad som målas sägs detta med ett tilläggsord, exempelvis "en vägg". Samma sak gäller 
tecknet för ordet "mat" och ordet "äta", där båda tecknas på samma sätt (se figur 1). Det 
finns även andra benämningar som motsvarar TAKK, exempelvis tecken som stöd (TSS) som 
tidigare var benämningen för TAKK(Tisell, 2003). 

 

  

Figur 1 –Teckenillustrationer på väggarna på förskoleavdelningarna. Exempel på hur TAKK-tecken för 
blå, äta/mat, mössa och smörgås formas (Källa: avdelning Biet). 

TAKK är inspirerat av det svenska teckenspråket (STS) (Hörselskadades Riksförbund, 2011), 
men det finns stora skillnader mellan STS och TAKK (Sveriges Dövas Riksförbund, 2014). I 
motsats till TAKK är STS är ett eget språk bland döva och hörselskadade, med egna tecken och 
egen grammatik som inte är samma som det svenska språkets (Sveriges Dövas Riksförbund, 
2014). Därmed är det svårt att använda sig av STS och samtidigt tala, menar Hörselskadades 
Riksförbund (2009). Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012b) är teckenspråket 
visuellt och gestuellt språk som förstås genom synen och kommuniceras med hjälp av händer. 
Tisell (2003) förklarar att till skillnad från TAKK finns det inom STS olika tecken beroende på 
om det är en vägg eller ett tak som målas. 

2.3.1 Historia 
Det finns många vägar att kommunicera på och samtliga vägar behövs för att den 
kommunikativa förmågan ska utvecklas. Ett av dem är AKK (Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation) som fungerar som ett komplement till bristande talspråk (Heister Trygg, 
2004) och möjliggör därmed för fler kommunikationsvägar (Heister Trygg, 2012). Under 
många tusentals år har TAKK använts i form av indianskt handspråk, gester, tidiga former av 
handtecken och handalfabetet. TAKK är ett av flera kommunikationssätt inom AKK-genren 
(Heister Trygg, 2004). Användandet av TAKK började som tecknad svenska i syfte att gynna 
svenskinlärningen hos döva barn i slutet på 70-talet. Det testades även på barn som inte 
utvecklat talet vilket visade sig ha en gynnsam effekt då en del barn började tala mer. Efter 
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detta har användandet av tecken på många sätt utvecklats mot tecken till tal. Under 80-talet 
och 90-talet användes tecken av personer som var i behov av stöd i kommunikationen (a.a.). 
Nu för tiden används TAKK bland annat tillsammans med barn som har språksvårigheter, 
utvecklingsstörning, autism, annat modersmål än svenska och med barn som har normal 
språkutveckling, som ett bidrag till snabbare talutveckling (Tisell, 2009). 

2.3.2 Fördelar med TAKK 
Genom att använda tecken kan små barn få möjlighet att kommunicera och göra sig förstådda 
innan de har börjat prata (Sveriges Dövas Riksförbund, 2015). Heister Trygg (2006) beskriver 
att alla som kan använda sig av sina händer även kan använda sig av TAKK. Vidare lyfter hon 
fördelarna med att använda TAKK i förskoleverksamheten och framhåller bland annat att 
tecken inte behöver samma finmotorik som talet. Tisell (2009) förklarar att talet kräver stor 
kontroll över stämband, tunga, läppar och lufttryck, till skillnad från tecken. Även Heister 
Trygg (2006) beskriver de fördelar som finns med att använda TAKK. Det sänker 
talhastigheten hos den som talar och det möjliggör för barn att samspela med språket innan 
talet utvecklas eller om talet inte utvecklas överhuvudtaget. Dessutom kan tecken enligt 
Westerlund (2009) visas extra långsamt och ändå ha samma betydelse, vilket inte fungerar på 
samma sätt om det görs i talet. Genom att teckna långsammare blir det lättare för små barn 
att förstå dess innebörd, och även lättare att lära sig använda tecken. Tisell (2009) betonar 
vikten av att använda tecken eftersom att barn då får chans att höra, se och känna språket. I 
och med att de får använda flera sinnen får de lättare att ta in kunskaper. 

Vidare skapar TAKK-användande en möjlighet att kommunicera utifrån sina egna 
förutsättningar vilket kan innebära att delaktigheten och gemenskapen i barngruppen ökar 
(Heister Trygg, 2004; Sveriges Dövas Riksförbund, 2015). Enligt internationella studier 
(Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000) har de ökade kommunikativa förutsättningarna som 
TAKK ger, en minskande effekt på barns aggressiva beteende. Detta i sin tur medför en positiv 
emotionell utveckling som ger barn bättre självkänsla och bättre självförtroende. 
Användandet av TAKK innebär inte bara bättre språkutveckling, utan också ökad intellektuell 
utveckling, även i äldre åldrar. Dessutom framhåller Sveriges Dövas Riksförbund (2015) att 
TAKK gör kommunikationen tydligare vilket kan minska barns frustration. I en studie bland 
små barn (Heister Trygg, 2004) visade det sig att när pedagogerna använde TAKK ökade 
barnens verbala och icke-verbala kommunikation mellan varandra. I studien framkom även 
att TAKK inte ger några negativa effekter på barns talutveckling. 

2.3.3 TAKK i förskolans miljö 
Iverson & Goldin- Meadow (2004) beskriver att barn, under sina första levnadsår, ofta 
använder kroppsspråk och gester för att kommunicera. I deras undersökning ifrågasatte de 
huruvida barns användande av tecken och gester föregår språkutvecklingen eller är en del av 
den. Av studien framgick att tidigt användande av tecken är fördelaktigt för den fortsatta 
språkutvecklingen. Detta förklaras med att de tecken som barn använde sig mycket av så 
småningom blev en del av deras verbala ordförråd.  

Miljön har betydelse för barns språkutveckling (Hagtvet, 2004), därmed är även pedagogers 
sätt att organisera miljön väsentlig för barns språkutveckling (Sheridan, 2009). Enligt Hagtvet 
(2004) hjälper en stimulerande miljö barn att utveckla mer avancerade språkliga färdigheter, 
som exempelvis förmågan att kommunicera på ett djupare plan. Lindö (2009) förklarar att 
barn som inte får den språkliga stimulans de behöver under de första åren kan få svårigheter 
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med utvecklandet av språket senare i livet. Sheridan (2009) hävdar att även pedagogers 
förhållningssätt och barnsyn är avgörande för vilken utveckling som sker. Goodwyn, Acredolo 
& Brown, (2000) förklarar att när det talade språket förstärks med tecken underlättas 
språkutvecklingen. Detta lägger ett stort ansvar på pedagogerna som måste ge feedback som 
svar på barns teckenanvändning. För att utveckla användandet av TAKK bland barn krävs det 
att pedagoger agerar förebilder i användandet av tecken eftersom små barn tar till sig de 
tecken som vuxna personer i omgivningen använder. Westerlund (2009) förtydligar att barn 
som ser vuxna teckna får bättre förståelse för betydelsen av teckenanvändande, samt 
förståelse för hur olika tecken formas. Goodwyn, Acredolo & Brown, (2000) exemplifierar 
detta då barn lär sig "Hejdå"-gesten relativt fort eftersom de sett vuxna i omgivningen vinka 
med handen och sagt hejdå. 

Vid användning av TAKK i en omgivning där verbal kommunikation är dominerande, bör barn 
få möjlighet att ta till sig tecken och tal (Heister Trygg, 2004). Brady, Herynk & Fleming (2010) 
nämner att TAKK kan vara svårt att börja använda, främst eftersom det är ett helt nytt slags 
språkligt system. Westerlund (2009) förklarar att om barnet upplever svårigheter med att 
forma tecken kan den vuxne hjälpa barnet genom att använda barnets egna händer.  

Förskolans miljö bör uppmuntra till kommunikation och att tecken anpassas efter barnens 
språknivå och enskilda förutsättningar (Heister Trygg, 2006: Liberg, 2006). Tisell (2009) lyfter 
att användning av TAKK i verksamheten ger alla barn möjlighet och förutsättningar att delta i 
de interaktioner som förekommer i förskolans miljö. Detta beror på att TAKK skärper barns 
uppmärksamhet och därmed också ökar deras närvaro. Författaren förklarar att verktyg som 
bild, tecken och text bör användas i kombination på förskolan eftersom dessa är 
betydelsefulla när språket byggs vidare till tal. Hon menar att det är i kombinationen mellan 
dessa verktyg som inlärningen blir mest effektiv. Genom att sätta upp teckenillustrationer på 
förskolan får både barn och pedagoger möjlighet att minnas hur tecken används samt 
inspiration till att faktiskt använda det. Heister Trygg (2004) menar att en uppmuntrande 
kommunikationsmiljö även innebär att det finns kompetenta TAKK-användare, en gemenskap 
bland TAKK-användare samt beskrivningar av hur tecken används. Sammanfattningsvis är en 
tecknande miljö lika nödvändig för en TAKK-användare som en teckenspråkig miljö är för icke 
hörande personer.  

Westerlund (2009) hävdar att det ibland kan verka som att barn inte vill använda TAKK trots 
att pedagoger är aktiva användare av det. Detta kan förklaras med att barn förstår tecken 
innan de själva börjar använda sig av dem eftersom förståelsen kommer före användningen, 
precis som med talet där barn har ett passivt och ett aktivt ordförråd. Därmed ligger stor vikt 
vid konsekvent användande av TAKK. Trots detta visar Heister Trygg (2004) att det kan vara 
svårt att börja använda TAKK i en förskola med hörande barn. I och med att TAKK-utbildningar 
oftast fokuserar på sånger och ramsor är svårigheten för många pedagoger att de inte vet hur 
tecken ska användas i grundverksamheten. 

2.4 TEORETISKA PERSPEKTIV  
Eftersom TAKK är ett kommunikationsverktyg som bidrar till social interaktion har vi valt att 
utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Inom den sociokulturella praktiken ses social 
interaktion och omgivning betydelsefullt för hur vi tänker, vilket i sin tur är avgörande för 
språkets utveckling (Kultti, 2012). Svensson (2009) som också har undersökt hur den 
sociokulturella teorin redogör för språkutvecklingen, förklarar att social interaktion formar 
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vårt beteende som i sin tur formar hur vi tänker. På samma sätt hävdar Heister Trygg (2004) 
att det är i samspel med andra som språket har den största utvecklingsmöjligheten. 
Westerlund (2009) lyfter att pedagoger bör använda TAKK kontinuerligt. Barn som ser vuxna 
teckna konsekvent förstår så småningom tecknens betydelse och därmed börjar de själva 
använda sig av tecken, vilket ses som imitation. Denna form av imitation nämns (Hagtvet 
2004; Strandberg; 2014), inom den sociokulturella teorin, som den proximala 
utvecklingszonen, vilket möjliggör för barn att utveckla egna kunskaper.  

Svensson (2009) framhåller att om barn ska utveckla förståelse för ord och föremål krävs det 
att förskolan skapar en stimulerande och utmanande miljö, där de, enligt Arnqvist (1993) får 
möjlighet att utforska och vara aktiva i samspelet med omgivningen. Dysthe (2003) klargör att 
inom den sociokulturella teorin ligger det ett stort ansvar på pedagogerna när det kommer till 
att skapa en läromiljö som uppmuntrar till interaktion och där individen kan känna sig 
accepterad. Schaffolding (Øzerk, 1998) är ett begrepp som används flitigt inom den 
sociokulturella praktiken, begreppet innebär att pedagogernas roll är att finnas som tillfälligt 
stöd i början när barn ska lära sig någonting nytt. Schaffolding-rollen som pedagoger behöver 
anta är en förutsättning för att kunskapen ska främjas och fungerar som en bro mellan de 
kunskaper som krävs för att klara en viss uppgift och de kunskaper barn redan har. Goodwyn, 
Acredolo & Brown (2000) menar att användande av stödtecken fungerar som en typ av 
schaffolding för språkutvecklingen. Användning av tecken är ett sätt för att komma runt 
komplexiteten kring det talade ordet innan barn behärskar. Barn som använder tecken får 
möjligheten att se det värdefulla i det talade språket.  
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3 METOD  
För att kunna svara på våra forskningsfrågor har vi genomfört observationer av 
småbarnssamlingar, intervjuer med förskollärare samt öppna enkäter med specialpedagoger. 
I metodvalsavsnittet redovisas varför vi valde dessa metoder. Nedan följer även en förklaring 
på hur vi har gått tillväga vid vårt urval av informanter och datainsamlingens genomförande. 
Här lyfts även hur vi gått tillväga för att ta de forskningsetiska övervägandena i beaktning. 
Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur det empiriska materialet bearbetats och 
analyserats.  

3.1 METODVAL  
Syftet med vår studie var att undersöka vilka hinder som står i vägen för pedagogers TAKK-
användande, samt hur pedagoger kan gå tillväga för att stötta barnen i sitt användande av 
TAKK. Därtill ville vi även undersöka i vilken utsträckning substantiv respektive verb används 
under samlingar med små barn. För att öka validiteten i denna studie har vi tillämpat 
triangulering, vilket innebär att vi använde flera undersökningsmetoder. Alvehus (2013) 
förklarar att principen med triangulering är att få en tydlig bild av det avsedda studieområdet. 
Vi använde oss av observationer, kvalitativa intervjuer samt öppna enkäter, dels för att få en 
tydligare bild av forskningsområdet, dels för att vi såg att de olika metoderna kompletterar 
varandra.  

För att få en tydlig bild av hur TAKK används under samlingar i förskolan samt hur frekvent 
substantiv respektive verb tecknas, har vi observerat samlingssituationer på tre olika 
förskoleavdelningar. Alvehus (2013) förklarar att målet med en observation är att studera 
verkliga händelser. Därmed blir det även lättare att koppla ihop teori och praktik (Kihlström, 
2007). Vi såg att observationerna kunde fungera som en grund att stå på inför den 
nästkommande intervjun. Alvehus (2013) lyfter begreppet öppen observation och förklarar 
att det innebär att den som observerar visar sig för de som ska observeras, till skillnad från en 
dold observation där observatören inte visar sig. Etiskt sett är den öppna observationen 
lättare att hantera än den dolda eftersom det måste tas i beaktning att det är mänskliga 
individer som observeras. "I vilken utsträckning har en undersökare rätten att dra nytta av 
andra människors liv och förehavanden utan att de informerats om detta och gett sitt 
samtycke?" (Alvehus, 2013, s.94). Vi har medvetet valt att visa oss för barnen och 
pedagogerna eftersom det kändes mer etiskt försvarbart att visa att vi närvarade, men också 
för att det underlättade i vårt val av observationsplats. Vi ville kunna välja vart vi skulle sitta 
för att förskolläraren skulle vara väl synlig för oss.  

Planen var att vi efter varje observation skulle genomföra en semistrukturerad intervju med 
den förskollärare som höll i samlingen. Vi ville intervjua förskollärare för att få reda på hur de 
uppmuntrar barnen i deras TAKK-användande, samt höra förskollärarnas tankar om vilka 
svårigheter det finns med TAKK. På grund av omständigheter som bland annat tidsbrist fick vi 
istället hålla två intervjuer innan samlingarna. Våra intervjuer är kvalitativt utformade. En 
kvalitativ metod används vanligtvis för att synliggöra samband och innebörder (Alvehus, 
2013). Vi utförde semistrukturerade intervjuer där vi förberett ett antal öppna frågor för att 
ge informanten möjlighet att påverka intervjuns innehåll. Johansson & Svedner (2006) belyser 
några svårigheter med den kvalitativa intervjumetoden; om intervjuaren är alltför inställd på 
att ställa sina bestämda intervjufrågor är det lätt hänt att intervjun blir till en strukturerad 
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intervju bestående av fasta frågor och fasta svar. Ett annat problem är att undersökaren 
påverkar informantens svar genom att ge uttryck för sina egna förväntningar och åsikter. 
Därför försökte vi i största möjliga mån strukturera frågor som skulle ge breda svar, och där 
det även fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Vi utförde även en pilotintervju med en annan 
förskollärarstudent för att få en inblick i hur det kunde gå till under intervjun, samt få en 
tydligare bild av vad vi borde tänka på under genomförandet av intervjun samt om någon 
fråga var överflödig eller saknades. Två specialpedagoger deltog också i vår undersökning. 
Eftersom vi visste att specialpedagogernas scheman till stor del är fullbokade då de arbetar 
mot många förskolor samt förskoleklass, intervjuade vi dem via mail i en öppen enkät, med 
möjlighet att ställa följdfrågor via mail eller telefon. Vi behövde dock inte ställa följdfrågor då 
vi ansåg att svaren vi fick av specialpedagogerna var tillräckligt utförliga för att besvara 
studiens frågeställningar.  

3.2 URVAL  
Vi avsåg att undersöka hur pedagoger går tillväga i sitt TAKK-användande. Därför gjorde vi ett 
strategiskt urval (Alvehus, 2013) och tillfrågade tre förskollärare och två specialpedagoger om 
de ville medverka i vår studie. För att få fram hur det kunde gå till vid småbarnssamlingarna 
ville vi observera förskollärarna under en småbarnssamling, och därefter genomföra en 
intervju med den förskollärare som höll i samlingen. För att säkerställa att det var en 
småbarnssamling vi skulle observera kontaktade vi de förskollärare vi visste arbetade på 
småbarnsavdelningar eller på avdelningar som i hög grad bestod av små barn. Vi var 
medvetna om att förskollärarna vi kontaktade är erfarna och använder TAKK aktivt i den 
dagliga verksamheten. Dessutom bidrog även vår vetskap om förskoleområdets 
språkutvecklingsfokus till urvalet av informanter eftersom samtliga hade gått en TAKK kurs. Vi 
kontaktade även två specialpedagoger som arbetade i eller i närheten av området där 
förskolorna ligger. Vi ville ha med specialpedagogerna i studien eftersom de besitter stor 
kunskap om TAKK och vilka svårigheter det kan finnas. På så sätt såg vi att vi kunde få ett 
bredare perspektiv av området TAKK. En annan faktor som påverkade vårt val i att ha med 
specialpedagogerna är att det är specialpedagogerna som utbildar förskolepersonal i TAKK. 

I tabellen nedan finns en beskrivning av avdelningarnas namn, informanternas namn, hur 
länge de använt sig av TAKK, hur länge de arbetat på den aktuella avdelningen samt hur 
många inskrivna barn det finns på avdelningen. De två kolumnerna till höger beskriver åldrar 
på barnen samt hur lång tid varje intervju tog. OBS! Alla namn som förekommer i 
undersökningen är fiktiva. 

Tabell 1 - Beskrivning av de informanter som deltar i studien och de avdelningar vi besökte. 

Avdelning Pedagog Erfarenhet 
av TAKK 

Verksamma 
år på 

avdelningen 

Antal barn 
på 

avdelningen 

Åldrar 
på 

barnen 

Tid för 
intervjun 

Alen 
 

Annika 
Anders 

7 år 
3 år 

7 år 
3 år 

12 st1 1-3 år 47 minuter 
15 minuter 

Biet Boel 40 år 9 år 16 st. 1-3 år 23 minuter 

Clownen Cecilia Ca 10 år 

16 år 18 st. 1-5 år 
(14 st. 
mellan 
1-3år) 

26 minuter 
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Specialpedagog 1 
Doris 

 
33 år 

- - -  

Specialpedagog 2 Daniella 7 år - - -  

1 På Alen är det enbart 12 barn inskrivna på grund av att det finns två barn med större behov av TAKK. 

3.3 GENOMFÖRANDE  
Samtliga förskollärare kontaktades via telefon där de tillfrågades om de ville delta i studien. 
Då de tackat ja kom vi överens om datum och tidpunkt för observation och intervju. 
Tidpunkten sattes av en stund innan samlingen skulle äga rum för att barnen och 
pedagogerna skulle känna sig mer bekväma med vår närvaro under samlingen. Därefter 
skickade vi ett mail med information (se bilaga 1) om studien, samt vilka rättigheter de hade 
som informanter. För att skydda informanterna lyfte vi de forskningsetiska huvudkraven 
(Vetenskapsrådet, 2011) i informationsmailet. Mailet innehöll information om studiens syfte 
samt hur vi tänkte gå tillväga för att uppnå detta. I mailet informerade vi även om att de som 
deltog i studien hade rätt att styra över sin medverkan och därmed även avbryta sitt 
deltagande när som helst under den pågående undersökningen. Vidare informerade vi 
deltagarna om att allt som framkom i undersökningen skulle behandlas konfidentiellt och att 
alla namn och personuppgifter som kunde härleda till förskolan eller avdelningen samt 
enskilda individer skulle behandlas med sekretess eftersom samtliga deltagare skulle vara 
anonyma. Vi har även tagit nyttjandekravet i beaktning, vilket innebär att allt som framkom av 
studien enbart används till denna uppsats. Inför varje intervju informerades informanterna 
ännu en gång om de etiska ställningstagandena.  

Inför observationerna och intervjuerna hade vi förberett en observationsmall (se bilaga 5) och 
en intervjuguide med öppna frågor (se bilaga 3). När vi anlände till förskolorna presenterade 
vi oss för de barn och pedagoger som var där, därefter fick vi en rundtur på förskolorna. 
Under rundturen passade vi på att titta efter sådant som uppmuntrade till teckenanvändning. 
Innan samlingen frågade vi den pedagog som skulle leda samlingen vart denne skulle sitta 
eftersom vi i största möjliga mån ville se ledarpedagogens användande av tecken.  

På avdelning Alen deltog två förskollärare – en samlingsledare, Annika och en förskollärare 
som agerade som stöttning, Anders. Under samlingen satt alla i ring, Anders satt mitt emot 
Annika och använde samma tecken som henne för att alla barn skulle få en möjlighet att se de 
tecken som användes. Efter samlingen höll vi en intervju med Annika. Under intervjun utgick 
vi från intervjuguiden. Därefter lyfte vi de frågor som uppkom under samlingen. Annikas 
intervju spelades in via diktafon och varade i 47 minuter. Eftersom Anders deltog aktivt i 
samlingen och tecknade nästan lika frekvent som Annika valde vi även att tillfråga Anders om 
han hade möjlighet att intervjuas, vilket han hade. Under intervjun med Anders valde vi ut ett 
par frågor från vår intervjuguide eftersom vi inte ansåg att det var nödvändigt att lyfta 
samtliga frågor igen. Syftet med att intervjua Anders var att vi få en bredare bild av vilka 
svårigheter pedagoger upplever med TAKK, vilka ord och begrepp han anser vara viktiga för 
barnen att teckna samt hur pedagoger kan gå tillväga för att stötta barnen i sitt 
teckenanvändande. Intervjun med Anders tog 15 minuter. 

På avdelning Biet intervjuades Boel innan samlingen på grund av tidsbrist. Intervjun med Boel 
spelades in via diktafon och varade i 22 minuter. Efter intervjun samlades alla barn och 
pedagoger på avdelningen till samling. Därefter delades barnen in i två grupper där Boel gick 
iväg med en grupp och den andra stannade kvar med en annan pedagog. Boels samling pågick 
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i 23 minuter. Både då alla var samlade i helgrupp och när samlingen enbart bestod av en 
mindre grupp försökte vi se till att placera oss för att kunna observera hur Boel använde TAKK.  

Även på avdelning Clownen var vi tvungna att hålla intervjun med förskolläraren Cecilia innan 
observationen, denna gång på grund av personalbrist. Intervjun som varade i 26 minuter, 
spelades också in med diktafon. Direkt efter intervjun skulle samlingen hållas. Cecilia önskade 
att vi skulle sitta med i ringen under samlingen för att barnen inte skulle tappa 
koncentrationen, vilket vi även gjorde. Samlingen tog 15 minuter. 

Under samlingarna antecknade vi med papper och penna i vårt observationsprotokoll de 
tecken som användes. Vid samtliga intervjuer noterade vi stödord, trots att de spelades in 
med diktafon. Vi gjorde detta för att vi skulle komma ihåg eventuella följdfrågor som uppstod 
under tiden informanten svarade på våra intervjufrågor.  

De båda specialpedagogerna kontaktades personligen där de tillfrågades om sitt deltagande. 
Då de godkänt sin medverkan fick de information om studien via mail (se bilaga 2). Vi 
bestämde med specialpedagogerna att vi skulle hålla intervjun via mail i en så kallad öppen 
enkät (se bilaga 4). Vi hade gärna intervjuat specialpedagogerna muntligt då vi vet av 
erfarenhet att det är lättare att ställa följdfrågor och eventuella missförstånd kan redas ut 
snabbare och smidigare. Samtidigt är vi medvetna om att specialpedagoger ofta har ett fullt 
schema då de arbetar mot flera förskolor och ibland även förskoleklass samtidigt. Dock kände 
vi vid den första kontakten att vi när som helst efter vi fått svar på frågorna, kunde kontakta 
dem igen och ställa följdfrågor. 

Vid analysen av det insamlade materialet transkriberade vi intervjuer och sammanställde 
observationerna. Intervjutranskripten skrevs ut och sorterades utifrån olika färgteman som 
motsvarade våra frågeställningar, samt en färgkod som motsvarade en allmän beskrivning av 
avdelningen och förskollärarnas erfarenheter och kompetenser inom TAKK-området. 
Därigenom kunde vi få en klarare bild av vad som sades och huruvida vi fått svar på våra 
frågeställningar 

3.4 RESULTATANALYS 
Vi har utgått från den sociokulturella teorin i detta arbete eftersom teorin fokuserar på barns 
språkliga utveckling utifrån en social kontext. Detta var även en anledning till varför vi valde 
att observera samlingar, eftersom vi ser att samlingar i hög grad är sociala aktiviteter. Då vi 
läste om den sociokulturella teorin fann vi begreppet schaffolding, som beskriver fenomenet 
stöttning. Goodwyn, Acredolo & Brown (2000) beskriver TAKK som stöttande för barns 
språkliga utveckling. Därför valde vi att undersöka om och hur pedagoger använder TAKK som 
ett språkstöd i förskolan. Vi använde oss av intervjuer, observationer och öppna enkäter för 
att både få höra och se pedagogers förhållningssätt till TAKK.  

Vi har sammanställt informanternas olika svar utifrån färgkoder så vi kunde se skillnader i 
svaren. Då vi gått igenom de olika färgkoderna såg vi ett mönster av olika teman som vi valde 
att utgå ifrån när vi skapade rubriker till resultatet. Underrubrikerna i resultatet skapades när 
vi hade skrivit en del av avsnittet och såg vilka likheter som fanns mellan de olika 
avdelningarna. Av de svar vi kodat som allmänt fick vi en tydlig bild av förskollärarnas 
erfarenheter, både inom yrket och av TAKK-användning. Av dessa svar gjorde vi en 
presentation av informanterna i form av en tabell (se tabell 1) för att läsaren lättare ska kunna 
bilda sig en uppfattning av resultatet och eventuellt dra egna slutsatser.  
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Observationerna sammanställdes i en löpande text. Vi valde även att skriva in varje ord som 
tecknades och sedan kategorisera dessa utifrån vilka ordklasser de tillhörde. Den 
sammanställda observationen var enklare att utgå från då vi skulle skriva resultatet. 
Sammanställningen av de ord som tecknades gav oss en tydlig bild av hur ofta substantiv och 
verb tecknades under varje samling. Utifrån det vi kunde se i observationssammanställningen 
gjorde vi en tabell (se tabell 2) som förklarar förskollärarnas tecknande av ord.  

3.5 METODDISKUSSION 
I och med att vi använde oss av öppen observation och visade oss för samtliga på avdelningen 
är det viktigt att ha i åtanke att observatörseffekten kan ha inverkat på resultatet. Det är ett 
känt faktum att människor påverkas av andras närvaro. Alvehus (2013) problematiserar 
därmed observatörseffekten och menar att den eller de som observerar kan påverka det som 
händer under observationen, att det som sker under observationen inte skulle skett om 
observatörerna inte varit närvarande. Detta medför att observationen blir mindre 
representativ i undersökningen. För att inte vara helt främmande ansikten för barnen under 
samlingen avsatte vi tid innan samlingen för att hinna presentera oss för barnen och 
pedagogerna. Därmed blev vi en del av gruppen och barnen gavs möjlighet att rikta sin 
uppmärksamhet mot pedagogerna. Vidare påpekar Johansson & Svedner (2006) att det 
händer att observatörer lägger in egna bedömningar och tolkningar av observationen. Vi ser 
inte detta som ett problem eftersom vi främst fokuserade på att räkna hur ofta substantiv och 
verb tecknades, vilket gjorde det svårt att lägga in egna bedömningar i observationen. 
Eftersom de på Alens förskola är väl etablerade TAKK-användare och tecknade de flesta ord 
uppstod det problem i att notera frekvensen av tecken. Därtill hör även att detta var den 
första avdelningen vi besökte. Vi hade inte utarbetat någon bra strategi för att få med allt som 
tecknades under observationen. Det kan alltså ha förekommit fler tecken än vad som framgår 
av tabellen (se tabell 2), vilket möjliggör för diskussion om hur tillförlitligt resultatet är. I 
efterhand ser vi att det vore lämpligt att göra en testobservation innan första observationen. 
Tilläggas bör att vi lärde oss av missödet och arbetade fram en lämplig strategi inför de 
nästkommande observationerna. Strategin bestod i att vi gjorde om observationsmallen och 
gjorde den mer passande för att vi skulle nå observationens syfte. I observationsmallen la vi 
till två kolumner för att kunna ange frekvensen av varje ord som tecknades, samt för att se 
samlingarnas längd.  

De informationsbrev som skickades ut till berörda förskollärare inför studien kan ha påverkat 
deras sätt att agera vid observationerna och hur de svarade i intervjuerna. Det kan ha gjort att 
förskollärarna hann fundera över hur de skulle agera och svara för att framstå i bättre dager 
gällande deras TAKK-användande och för att de ville att studiens resultat skulle belysas av de 
positiva sidorna med TAKK. De problem som kan uppstå vid en kvalitativ intervjumetod 
framhåller Johansson & Svedner (2006). De problematiserar intervjuare som är alltför 
inställda på de förutbestämda intervjufrågorna och då blir ofta intervjun strukturerad 
innehållande fasta frågor och fast svar. Därför var vi noggranna med att ställa öppna frågor 
och inte söka efter bestämda svar under våra intervjuer. Vi visade intresse för det 
pedagogerna sa och lät dem sväva ut i sina svar. Vi antecknade eventuella följdfrågor för att 
inte avbryta informanterna och därigenom få så fylliga och personliga svar som möjligt.  

Det faktum att vi vid två tillfällen var tvungna att hålla intervjuerna före observationerna kan 
ha påverkat hur förskollärarna agerade under samlingarna. Vi menar att de kan ha haft våra 
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frågor i åtanke då de utfört samlingarna och därmed, omedvetet eller medvetet, agerat 
utifrån vad de trott att vi förväntat oss. Detta gjorde det även omöjligt för oss att följa upp det 
som skedde under samlingen i och med att vi inte kunde ställa frågor om den i efterhand. Vi 
kunde enbart ställa frågor om avdelningens samlingar i allmänhet vilket i sig gjorde att 
förskollärarna svarade mer generellt.  

Johansson och Svedner (2006) problematiserar användandet av en enkät som ger 
informanten möjlighet att ge öppna svar. Trots att vi var införstådda med detta valde vi att 
göra en öppen enkät via mail med specialpedagogerna eftersom vårt syfte var att få fram 
deras syn på TAKK och hur pedagoger i förskolan bör använda det. Därför såg vi att en öppen 
enkät skulle vara lämplig i vår studie. Dessutom passade denna metod bra för 
specialpedagogerna då det möjliggjorde för dem att hinna svara på våra frågor.  

Trots att vi har tillämpat triangulering för att öka validiteten kan vi inte generalisera de 
resultat som har kommit fram av våra undersökningar. Däremot har det varit mycket tänkvärt 
att höra våra informanters tankar och erfarenheter på användandet TAKK. Vi har fått ökade 
kunskaper om TAKK, hur förskollärarna på just de här tre förskolorna använder TAKK och hur 
de anser att TAKK kan användas i verksamheten. 
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4 RESULTAT 
I resultatavsnittet kommer först en redogörelse av de småbarnsamlingar vi observerade. 
Därefter behandlar vi hur pedagogerna anser att de kan uppmuntra barnen och stötta dem i 
att använda TAKK. Slutligen lyfts de svårigheter som förskollärarna ser med att använda TAKK. 
Den empiriska datainsamlingen från pedagogerna jämförs med varandra, både skillnader och 
likheter kommer att tas upp. I resultatredovisningen kommer informanterna benämnas 
antingen vid sitt namn, som förskollärare eller som informanter. Begreppet pedagoger 
innefattar samtlig personal som arbetar på de aktuella förskolorna. Resultaten av 
observationerna och intervjuerna vävs ihop för få fler sammanhängande svar på 
forskningsfrågorna.  

4.1 PEDAGOGERS ANVÄNDANDE AV TAKK UNDER SMÅBARNSSAMLINGAR 
Det finns en viss variation i TAKK-användandet under samlingarna på de olika förskolorna som 
deltar i studien. Här lyfter vi vad vi fått fram ur datainsamlingen.     

4.1.1 Skillnader och likheter mellan de observerade samlingarna 
Vårt huvudsakliga mål med observationen var att få fram i vilken utsträckning substantiv och 
verb tecknades på de olika avdelningarna. Vi har gjort en tabell som beskriver resultatet (se 
tabell 2) och som visar på skillnader i teckenanvändningen mellan de olika avdelningarna. 
Totalt sett tecknade förskollärarna på Alen 85 ord, Cecilia tecknade 60 ord och Boel tecknade 
37 ord. Samtidigt noterade vi att Cecilia tecknade flest ord/minut (se tabell 2). Däremot 
noterade vi att under samlingen på Alen tecknades de flesta orden i meningarna som sjöngs 
eller sades. Annika berättade att de varje dag planerar samlingarna noggrant för att de ska 
kunna förbereda sig på vilka tecken de ska använda. Av observationerna framgick det att på 
Biet tecknades färre antal ord än på Alen. De ord som tecknades var mestadels djur. Boel 
tecknade till både sånger om djur och sagor om djur. Detta är även något hon berättar att hon 
gör i leken med barnen. Vidare rekommenderade Boel böckerna om Babblarna då de är enkla 
att teckna till eftersom de innehåller få ord vilket hon ansåg är viktigt bland små barn. Hon 
berättade att hon brukar läsa samma sida två gånger efter varandra. Hon menade att barnen 
tar till sig mer då. Vi såg ett exempel på detta då Cecilia under samlingen på Clownen, läste 
och tecknade ur en bok med Babblarna upprepade gånger. I och med bokens handling 
tecknades mestadels ord för substantiv som finns i hemmet till exempel lampa, bok, boll och 
banan. På både Biet och Clownen tecknandes det även till veckodagar och färger. Ett drag 
som vi ser hos både Boel och Cecilia är att de gjorde traditionella gester till traditionella 
sånger, exempelvis till Imse Vimse Spindel. Dessutom förklarade Boel att hon brukar 
improvisera tecken vid de tillfällen när hon saknar kunskaper om hur de utformas. Hon 
framhöll också under intervjun att det är bättre att teckna någonting än ingenting alls. 

Innehållsmässigt är samlingarna på de olika förskolorna likartade. Vid alla samlingarna satt 
barn och pedagoger i ring. Samtliga avdelningar sjöng sånger om djur och berättade sagor. 
Vidare förstärkte samtliga informanter orden som tecknades genom att använda mimik, 
kroppsspråk, röstläge samt upprepning. Annika förtydligar att det är tröttsamt att sitta och 
titta på en föreläsare som bara står helt still, hon menar att det nog är samma sak för barnen, 
om pedagogerna bara tecknar och talar monotont tappar de intresset fortare än om mimiken 
används flitigt. Hon förklarar att de använder tecken mer konsekvent än tidigare och därmed 
har pedagogerna på Alen även fått mer inlevelse i sitt tecknande, vilket i sin tur har lett till att 
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barnens intresse ökat "Om vi använder tecken så fäster de om inte annat blicken på våra 
händer". Hon syftar till att detta gör barnen mer delaktiga. Ett gemensamt drag hos de olika 
avdelningarna var att barnens individuella namn ropades upp. Dock gjordes detta på olika 
sätt. På Alen gjorde de inför lunchen en matramsa där varje barns namn sades. På Biet sjöng 
de en namnsång i början av samlingen där namnen på alla barn som närvarade nämndes i 
sången. På Clownen kom den pedagog som dukat borden och sade namnen på de barn som 
skulle få gå och sätta sig vid matborden.  

De främsta skillnaderna på de olika samlingarna var hur långa samlingarna var i tid. Alens 
samling varade i 30 minuter, Biets i 23 minuter och på Clownen varade samlingen i 15 
minuter. Som ovan nämnts utmärkte sig Alen genom att teckna många fler ord än de andra 
sett till hela samlingsstunden, men också genom att ha två aktivt tecknande pedagoger 
närvarande vid samlingen.  

I tabellen nedan redovisas hur långa samlingarna var, när de ägde rum samt hur många 
substantiv, verb och övriga ord förskollärarna på varje avdelning tecknade. I samtliga 
observationer innefattar övriga ord i huvudsak adjektiv prepositioner och räkneord. I 
kolumnerna längst till höger sammanställs det totala antal orden som tecknades under 
samlingen på respektive avdelning samt hur många ord som tecknades/minut.  

Tabell 2 – Beskrivning av samlingssituationerna. 
 

Avdelning  Samlingens 

längd 

Samlingen 

ägde rum 

Antal 

substantiv 

som 

tecknas   

Antal 

verb som 

tecknas  

Övriga 

ord som 

tecknas  

Totalt 

tecknade 

ord  

Tecknade 

ord/minut 

Alen 

  

30 min  Innan 

lunch 

46 st.  11 st.  28 st.  85 st.  2,8 st. 

Biet  

  

23 min  Efter 

frukost 

31 st.  13 st.  6 st.  37 st.  1,6 st. 

Clownen  15 min  Innan 

lunch 

39 st.  11 st.  10 st.  60 st.  4,0 st. 

 

4.2 PEDAGOGER SOM UPPMUNTRAR 
Uppmuntran och stöttning är viktigt för att barnen ska lära sig använda TAKK. Här lyfter vi 
informanternas åsikter om hur de uppmuntrar barnen att använda TAKK.   

4.2.1 Konsekvent användning av TAKK bland pedagoger 
Pedagogerna på Alen försöker använda TAKK kontinuerligt i grundverksamheten. Annika 
säger: "Ambitionen är ju att vi ska använda det alltid. I alla situationer under dagen […] 
Under tiden som de lagrar en massa ord och utvecklar sitt språk så är det ju stöttande i 
deras språkutveckling" I och med kontinuerlig användning uppmuntras och stöttas 
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barnen att själva använda TAKK. Dessutom tror hon att det som sägs blir tydligare för 
barnen vid teckenanvändning. Om TAKK ska användas konsekvent i förskolan krävs det 
att pedagogerna är motiverade hävdar de två specialpedagogerna. Fortsättningsvis 
hävdar Doris att konsekvent TAKK-användning väcker barnens intresse för att själva 
använda sig av TAKK. Detta har Cecilia noterat under sin tid som TAKK-användare. Hon 
blickar tillbaka på sitt eget TAKK-användande och kommer fram till att ju mer 
pedagogerna på Clownen har använt sig av TAKK desto mer har det integrerats i 
barnens vardag. TAKK bör enligt specialpedagogerna användas i förskolans 
grundverksamhet.  

Genom att själva använda TAKK naturligt under dagen. Det bör inte vara särskilda 
situationer, ex samlingar där pedagoger undervisar genom att säga ”så här tecknar man… 
få se när du/ni tecknar…” eller genom att ställa frågor ”hur tecknar man…” (Daniella, 
specialpedagog). 

Samtliga informanter menar att användande av TAKK i förskolan ger barnen ett språkligt 
verktyg. Annika förklarar att i och med att tecken tydliggör det som sägs och dessutom sänker 
talhastigheten anser hon att TAKK underlättar för de små barnen att förstå ordens innebörd:   

Det blir tydligare, man drar ner taltempot för att hinna teckna. Jag menar svenska språket 
det flyter ju ihop och man pratar väldigt fort och det blir som ett enda långt ord. Därför 
blir det tydligare. Det är bra för barnens språkutveckling för de tar in både auditivt och 
visuellt. Och det är bra även för dem att de kan förmedla innan de har den verbala 
förmågan (Annika, avdelning Alen). 

Pedagogerna på Alen lägger stor vikt vid att barnen ska få möjlighet och tid att testa själv. Där 
förtydligar Annika att det innebär att pedagogerna på avdelningen hela tiden måste vara 
medvetna om sin barnsyn, att de kommunicerar med barnen och ser till deras förmågor. Båda 
specialpedagogerna poängterar att pedagogers barnsyn och förhållningssätt till barn är 
avgörande för deras språkutveckling samt i vilken utsträckning TAKK används.  

Cecilia förespråkar repetition av tecken. Hon anser att det är ett bra sätt att få barnen 
att komma ihåg dem och att använda sig av dem. Hon menar att detta är ett sätt för 
barnen att lära sig olika tecken. "Då får de ju in fler ord, de lär sig nya ord, vi använder 
fler ord". Dock anser Boel att det är många ord att lägga till minnet. Trots att det kan ses 
som en svårighet att komma ihåg hur olika tecken formas, anser hon och Annika att det 
är bättre att improvisera tecken än att inte teckna alls. Vi såg olika exempel på 
improvisation under samtliga observationer. Informanterna använde sig av gester som 
inte kan identifieras som TAKK-tecken. Vi tolkade detta som ett komplement till 
bristande teckenkunskaper. Boel förespråkar detta och menar att tecken är ett bra 
kommunikationsverktyg när det används, då barnen kan göra sig förstådda på flera sätt. 
Även Cecilia är säker på att TAKK är gynnsamt för barnens språkutveckling. Hon 
beskriver TAKK som ett bra komplement till talspråket; "Kan du inte säga det så kan du 
visa det i alla fall", hon hänvisar främst till de små barnen på avdelningen, som snabbt 
tar till sig de tecken pedagogerna använder. Annika understryker; "Man ger dem ju ett 
språk till".  

4.2.2 Utgår från barnens behov och intressen 
Doris menar att eftersom TAKK är avsett för alla barn borde det ligga i förskolans 
intresse att ha TAKK tillgängligt för att alla barn ska få en likvärdig chans att nå 
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utveckling och lärande. Daniella förklarar att vissa barn har ett större behov av TAKK än 
andra och därmed blir TAKK-användandet mer naturligt där, än på de förskolor där 
behovet inte är lika stort. Hon förtydligar att TAKK bör användas på gruppnivå, men att 
behovet skiljer sig på individnivå. Därför krävs det att förskolan gör en individuell 
anpassning efter barnens behov. Boel förklarar att hon använder TAKK mer med barn 
som är i större behov av det, till exempel som har nedsatt hörsel eller ett begränsat 
ordförråd. Annika berättar att de använder sig av TAKK på gruppnivå, exempelvis under 
samlingar eller vid måltider, för att de barn som har större behov av det inte ska kännas 
sig utpekade. Att teckna ord kring måltidssituationer och vid samlingar är vanligt 
förekommande bland samtliga förskollärare som vi har intervjuat. Enligt Annika kan det 
ha att göra med att då har pedagogerna sina händer fria och alla barns uppmärksamhet. 
Boel tillägger att hon tecknar mestadels vid dessa situationer eftersom att alla barn är 
samlade då, däremot är hon mer konsekvent med att teckna när barn som är i större 
behov av det är närvarande. 

Vidare poängterar Anders att barnens intresseområden bör vara viktiga för 
pedagogerna att teckna. Detta gäller främst för att de barn som inte har ett utvecklat 
talspråk ska kunna förmedla sina önskningar och behov. Han förtydligar att det är viktig 
för barnen att kunna förmedla sådant som de tycker är betydande för dem. Det kan 
handla om leksaker som barnen vill leka med, en bok de vill läsa eller något behov 
barnet har. Anders menar att det är barnens enskilda behov och intressen som styr vad 
de tecknar. Samtliga förskollärare är överens om att de tecknar sådant barnen är 
intresserade av, såsom djur och ord för mat. Därtill hör även att barnen på de olika 
avdelningarna tecknar mestadels ord för substantiv.  

Annika berättar hur de försöker arbeta för att stötta barnen. Detta sker bland annat genom 
att använda något hon kallar taktil TAKK. Det innebär att pedagogerna tecknar med hjälp av 
barnens händer. Hon poängterar dock att barnet måste vara samarbetsvilligt så att det inte 
uppstår obehag för barnet. I vissa fall är barnen vända bort från pedagogen, exempelvis vid 
påklädningssituationer. Annika tipsar om att hon vid sådana tillfällen tecknar på barnet. Till 
exempel att teckna ordet "mössa" genom att klappa på barnets huvud och samtidigt säga 
mössa. Även pedagogerna på Clownen stöttar barnen i deras TAKK-användande genom att 
visa barnen hur de kan teckna olika saker berättar Cecilia. 

4.2.3 Utformar uppmuntrande miljöer 
Doris förklarar att TAKK fungerar som ett visuellt stöd till den talade kommunikationen. Boel 
påpekar att TAKK ger barnen en chans att höra, se och känna språket. Eftersom talet förstärks 
både auditivt och visuellt, underlättar TAKK barnens språkutveckling och förståelse för det 
som sägs. Hon och Cecilia förtydligar att tecken uppmuntrar barnen till att använda både 
hörseln och synen. Cecilia exemplifierar; "När jag säger "sitt" och tecknar ordet då ser barnen 
också vad de ska göra".  

Annika förklarade att de gjort ett medvetet val att sätta upp teckenillustrationer (se figur 1 & 
2) på väggarna på avdelningen. Utifrån både intervjuer och observationer visar det sig att 
detta är något gemensamt för samtliga avdelningar vi besökte. Vid matborden såg vi 
exempelvis illustrationer som beskriver olika tecken som kan användas kring 
måltidssituationerna. Även i kapprummen finns det bilder på tecken som kan användas vid 
påklädningssituationer, dessa tecken innefattar bland annat ytterkläder och olika fraser som 



19 

 

benämner väder. Annika förklarar att dessa fungerar som en påminnelse för pedagogerna, 
men att de även underlättar för vikarier. 

4.3 SVÅRIGHETER PEDAGOGER UPPLEVER MED TAKK I FÖRSKOLAN  
Utifrån våra intervjuer med informanterna framkommer det att TAKK är både viktigt för 
barnen och önskvärt i de pedagogiska verksamheterna, men ett antal svårigheter lyfts även 
fram. 

4.3.1 Att prioritera TAKK 
Det råder en samstämmighet beträffande tidsbrist bland våra informanter. De beskriver att 
TAKK-användandet ofta nedprioriteras. Annika exemplifierar faktorer som påverkar TAKK-
användandet negativt och förklarar att personalbrist är en huvudsaklig orsak till att TAKK-
användande väljs bort. Personalbristen gör att tiden blir knapp och det finns annat som kräver 
större fokus. Hon förklarar: ”Det är inte alltid man kan jobba precis som man skulle vilja. 
Verkligheten ser ju ut som den gör och ibland blir det stressigt”. Hon förklarar att stressen 
medför att det blir svårt att arbeta med TAKK som hon själv önskar då andra delar av 
verksamheten har högre prioritet. Trots detta försöker de föra in TAKK-användning i hela 
grundverksamheten. 

4.3.2 De egna kunskaperna begränsar  
Annika och Cecilia upplever en viss avsaknad av vissa ord- och teckenbegrepp. Cecilia 
uttrycker en önskan om ett bredare teckenförråd då hennes mestadels består av känslor, 
leksaker och verb. Hon förtydligar dock att det är hennes egna kunskaper och begränsningar 
som utgör det största hindret för hennes användande av TAKK.    

Egentligen finns det ingen svårighet, allt kommer till en själv hur mycket du använder det. För vi 
har fått möjligheten, vi har fått verktygen i och med att vi gått kursen. Så nu är det bara upp till 
oss själva att använda dem (Cecilia, avdelning Clownen). 

Boel nämner även att minnet kan utgöra ett hinder för teckenanvändning. Både att komma 
ihåg att använda tecknen och hur de tecknas. Hon menar att många tecken liknar varandra, 
men har olika betydelse. Dessutom har det tillkommit nya TAKK-ord sedan hon gick kursen. 
Om pedagoger känner sig ringrostiga inom TAKK förespråkar Annika ett konsekvent 
användande av det. När Annika beskriver vilka hinder hon själv upplever vid TAKK-
användandet belyser hon främst att det till en början kändes konstlat, hon liknar det vid att 
lära sig ett främmande språk.  

4.3.3 Att använda händerna 
Trots att pedagogerna på Alen försöker använda TAKK i alla situationer under hela dagen 
uttrycker Annika att det kan uppstå svårigheter vid vissa situationer. Exempelvis under 
samlingarna. Hon förklarar att det kan vara svårt att få till tecknandet då hon inte har 
händerna fria, till exempel om hon måste ha ett barn i famnen eller hålla i något föremål. 
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Figur 2 – Teckenillustration på väggarna i tvättrummen på förskoleavdelningarna av tecknet för "kissa" 

(Källa: avdelning Clownen). 

Annika berättar att hon ibland inte har möjlighet att teckna, eller bara kan teckna med en 
hand, vilket gör tecknet otydligt och i dessa fall får även tecknet en helt annan innebörd. Hon 
förklarar också de svårigheter som uppstår under vintrarna då hon har tjocka tumhandskar på 
sig. Problemet uppstår när hon måste teckna något finmotoriskt med fingrarna exempelvis 
"kissa" (se figur 2). 
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5 DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuterar vi de mest betydande resultaten vi fått fram av datainsamlingen 
och kopplar det till den tidigare forskningen för att få svar på våra frågeställningar. 

5.1 TAKK UNDER SMÅBARNSSAMLINGAR 
Under samlingarna vi observerade visade det sig att det tecknas fler substantiv än verb. 
Informanterna nämner under intervjuerna att barnen tecknar mest ord för substantiv. Vi kan 
inte avgöra om detta beror på att pedagogerna tecknar substantiv mer frekvent än verb (se 
tabell 2) eller om det beror på att de ord som tecknas ligger inom barnens intresseområden. 
Förskollärarna nämner att de vanligtvis tecknar ord för djur och mat, vilket barn vanligtvis är 
intresserade av. Vi resonerar att det eventuellt kan vara en kombination av dessa faktorer då 
vi förmodar att frekvent upprepning inom barnens intresseområde är det bästa för barnens 
utveckling. Gällande våra observationer måste samlingens längd i tid tas i beaktning. I och 
med att Alens samling varade längst, hade de även mer tid att teckna fler ord totalt sett. 
Däremot tecknade Cecilia flest ord/minut. En faktor som kan ha påverkat detta är att hon, 
under samlingen läste en bok som är utformad att teckna till. Vi tror däremot att om 
samlingen på Clownen hade varat lika länge som samlingen på Alen, hade Cecilia inte uppnått 
samma mängd tecken som Annika och Anders gjorde. Vidare måste antal barn, deras ålder 
och vilken eller vilka aktiviteter som utfördes under samlingen ses som avgörande faktorer 
som kan påverka resultatet. Förskollärarna anser att samlingar är en bra situation att teckna i 
då det är en viktig lärandesituation eftersom alla barn är samlade och uppmärksamheten kan 
riktas mot samlingsledaren. 

Eftersom Skans (2011) ser samlingar som en gynnsam lärandesituation, tycker vi att det är 
viktigt att samlingar tas tillvara på och är välplanerade. Detta gäller även teckenanvändandet 
då det bör vara noggrant planerat utifrån samlingens innehåll. Vi såg att förskollärarna under 
samtliga samlingar hade barnens aktiva deltagande i åtanke vid planeringen. Barnen 
uppmuntrades att använda hela kroppen under samlingen på Clownen, vilket är viktigt för 
deltagande och gemenskap, enligt Eide, Os & Pramling Samuelsson (2012). I och med detta 
noterar vi att samtliga avdelningar ser till att skapa förutsättningar för gemenskap i 
barngruppen och för en uppmuntrande TAKK-miljö.  

Vår slutsats är att beroende på samlingens innehåll tecknas olika många ord. Vi tror inte att 
antal tecknade ord har med samlingens längd att göra, utan snarare hur väl planerat 
samlingens innehåll är.  

5.2 UPPMUNTRAN 

5.2.1 Konsekvent användning 
Inom den sociokulturella praktiken används begreppet schaffolding (Øzerk, 1998). Det 
innebär att pedagogen finns som stöd när barn ska lära sig något nytt, till exempel att 
pedagoger använder sig av stödtecken när barn ska lära sig språket (Goodwyn, Acredolo & 
Brown, 2000). 

Resultatavsnittet visar att pedagogerna stöttar barnen i deras språkutveckling genom att 
använda TAKK i den dagliga verksamheten. Detta styrks av forskning (Goodwyn, Acredolo & 
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Brown, 2000; Iverson & Goldin- Meadow, 2004; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012a; 
m.fl.). Likartat resonerar Specialpedagogerna, dessutom framhåller de att ett konsekvent 
användande väcker barns intresse. Därifrån drar vi slutsatsen att barn som intresserat sig för 
TAKK använder sig av det och får därmed en bättre språklig utveckling och ytterligare sätt att 
kommunicera på. Vad gäller barnens intressen menar även skolverket (2016b) att deras 
intressen bör utgöra grund för hur verksamheten formas. I och med att det konsekventa 
användandet framhålls undrar vi hur ofta det bör användas för att ge resultat i 
språkutvecklingen? Detta är inget som framgår i den forskning vi har hittat. Forskning 
beskriver endast att TAKK bör användas men inte hur konsekvent. Vi förstår att det inte räcker 
med att teckna ett ord per dag för att TAKK ska fungera språkutvecklande men vi vet inte 
heller hur mycket det bör användas. Vi menar närmast att då pedagoger inte vet hur ofta de 
bör teckna, finns risken att de inte tecknar alls eftersom det kan känns övermäktigt. Cecilias 
erfarenheter av konsekvent TAKK-användande är dock att barnen så småningom börjar ta 
efter. Vi ser detta som ett tecken på att barnen imiterar de vuxna. Den sociokulturella teorin 
benämner imitation som en aktivitet som möjliggör för lärande (Hagtvet, 2004; Strandberg, 
2014). I och med detta kan vi utifrån intervjuerna med förskollärarna koppla samman 
imitation med lärande.  

Det faktum att TAKK bör användas i grupp problematiserar Heister Trygg (2004) då det finns 
svårigheter med att använda det i en grupp med hörande barn. Vi kan koppla detta till 
verkligheten eftersom Boel nämner att hon tecknar som mest när det finns barn som har ett 
större behov av det. Vi har förståelse för detta men samtidigt ser vi att det bör ligga i 
förskolans intresse att konsekvent använda TAKK. Inte minst för att alla barn gynnas av det, 
men också som en förberedelse för att det en dag kan finnas ett extra stort behov av det.  

5.2.2 Barnens behov och intressen 
Trots att tecken bör användas på gruppnivå, bör det ändå ske utifrån varje barns enskilda 
behov och intressen för att alla ska få chans att kommunicera. Dock kan barnen verka 
ointresserade av att använda tecken. Detta kan bero på att de inte utvecklat en förståelse för 
tecknens innebörd, vilket de måste innan de själva kan använda sig av dem (Westerlund, 
2009). För att stötta barnen i deras kommunikation ser vi att förskollärarna anpassar sitt 
tecknande till sådant som barnen är intresserade av. Eftersom pedagogerna är där för 
barnens skull är det bra att de ser till barnens förmågor, förutsättningar, behov och intressen. 
Därmed visar även förskollärarna att barnens åsikter är viktiga. I och med att barn redan från 
födseln har ett behov av att kommunicera (Granberg, 1999) ser vi att det ligger ett ansvar hos 
pedagogerna att detta behov tillgodoses. Därtill hör även att alla barn har rätt att uttrycka 
sina åsikter och bli hörda enligt Barnkonventionen (Unicef, 2009). I och med att barn får 
möjlighet att uttrycka sig ökar även deras självkänsla då de får känna sig betydande och 
sedda.  

Att utvecklandet av språket hänger ihop med utvecklandet av självkänslan lyfts även av 
Granberg (1999) och Svensson (2009), som beskriver, i likhet med den sociokulturella teorin, 
att språket är en social handling som leder till gemenskap och därmed stärker barns 
självkänsla (Rubinstein Reich, 1993). Vi hävdar att TAKK är gynnsamt för barns självkänsla då 
tecknandet underlättar för alla barn att delta i interaktioner och känna sig som en del i 
gemenskapen. TAKK ger de barn som inte har det verbala språket en möjlighet att interagera 
kommunikativt och uttrycka sina behov och intressen. Därmed får alla barn en likvärdig chans 
att utvecklas språkmässigt.  
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Avdelningarna använder TAKK på olika sätt. En förskollärare tecknar mest när behovet finns, 
en annan gör det hela tiden och en tredje använder mest tecken med de mindre barnen. Det 
är svårt för oss att säga vad detta kan bero på då det är en så pass liten studie. Våra 
antaganden är att det beror på att barngrupperna ser olika ut och därmed ser även behoven 
olika ut. På en avdelning fanns det exempelvis två barn som har ett stort behov av teckenstöd. 
Detta kan förklara varför vi såg att TAKK användes oftare på denna avdelning. En möjlig orsak 
till varför det tecknades mindre på en av avdelningarna är att förskolan vid besöket var mitt 
uppe i en omorganisation där barngrupperna skulle förändras och slås samman. Detta kan ha 
lett till att barngruppen var ostrukturerad och likaså arbetslaget som kanske inte varit helt 
förberedda på förändringen som omorganiseringen kommer med. Vi menar att personal och 
barn behöver lära känna varandra för att behoven ska bli synliga. Heister Trygg (2004) lyfter 
att det krävs en gemenskap bland TAKK-användare för att få en uppmuntrande språkmiljö. Vi 
ser här att det kan ha brustit i planeringen av TAKK-användning då vi inte ser någon 
gemenskap bland pedagogerna i deras teckenanvändning. En av förskollärarna tecknar 
mestadels uppmaningsord till barnen då hon menar att det är enklare för barnen att komma 
ihåg vad de ska göra då det bara tecknas enstaka ord i en mening. Heister Trygg (2004) menar 
dock att teckenanvändandet bör utökas ju fler tecken barnen lär sig. Det är svårt för oss att 
veta huruvida pedagogerna utökar sitt teckenanvändande i takt med barns ökade 
ordförståelse. Dock tycks de vara väl införstådda i den forskning som finns om TAKK och vi 
tror att teckenanvändandet kommer utökas.  

För att kunna se till alla barns behov krävs det att teckenanvändningen anpassas. Ett exempel 
på detta är taktil TAKK som används för att skapa en god grund för barns framtida 
teckenanvändning. Detta är något vi vill lyfta fram för att det ska användas mer på förskolor. 
Vi anser att när pedagoger tecknar med barnens händer, tvingas de att uppmärksamma sig på 
vad som sägs eftersom de själva blir den som förmedlar budskapet. Genom att på detta sätt 
hjälpa barnen att kommunicera leder TAKK till minskad frustration över att inte kunna 
uttrycka sig och därmed minskar även deras aggressiva beteende (Goodwyn, Acredolo & 
Brown, 2000; Sveriges Dövas Riksförbund, 2015). Vi ser att detta leder till en lugnare 
förskolemiljö och därmed en tryggare barngrupp, vilket i sin tur kan leda till och skapa fler 
möjligheter för pedagogerna att använda TAKK. Av det som framgår av tidigare forskning och 
vårt resultat ser vi ett mönster av TAKK-användandets effekter. Utifrån detta har vi skapat en 
beskrivande cirkel som förklarar vilka effekter vi tror att TAKK kan föra med sig (se figur 3).  

 
Figur 3 – "TAKK-cirkeln". TAKK leder till minskad frustration och aggressivitet som leder till lugnare 

förskolemiljö och tryggare barngrupp. Vilket skapar mer tid för pedagogerna att använda TAKK.  
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5.2.3 Uppmuntrande miljöer 
Enligt Heister Trygg (2006) bör förskolans miljö uppmuntra till kommunikation eftersom det 
är viktigt för barns språkliga utveckling. Vi ser de teckenillustrationer som finns på samtliga 
avdelningar som en del av en uppmuntrande kommunikationsmiljö och vi anser att 
pedagogerna på Alen är medvetna om tecknandets innebörd, då de även vill uppmuntra 
vikarier att använda TAKK. Vi ser även teckenillustrationer som en uppmuntran och ett stöd 
för barnen att börja använda tecken eftersom de därmed både får se och prova själva. Vi 
tänker att barn som får använda fler sinnen har lättare att ta in kunskap utifrån sina 
förutsättningar. Detta styrks av Tisell (2009) som menar att bild, tecken och text bör 
kombineras i förskolans miljö eftersom inlärningen då blir mest effektiv. Vi hävdar att 
teckenillustrationer är ett verktyg för lärande och därmed ser vi att förskolorna erbjuder 
barnen en stimulerande miljö som gynnar deras utveckling. Våra antaganden bygger vi på den 
sociokulturella teorin där miljön har betydelse för barns utveckling (Svensson, 2009).  

Vi menar dock att bara för att teckenillustrationer finns uppsatta på väggarna medför det inte 
automatiskt att TAKK används. Det krävs även av pedagogerna att de är motiverade och villiga 
att använda det. Vi anser att om pedagogerna är motiverade och tar hjälp av de 
teckenillustrationer som finns kommer också barnen börja använda dem som ett hjälpmedel 
till lärande. Då vi tidigare har skrivit att barn lär sig genom imitation samt får inspiration att 
teckna via teckenillustrationer föreslår vi att dessa illustrationer bör användas. 

Vi upplever att motivationen finns då vi under en samling ser att förskolläraren improviserar 
tecken som ett komplement där teckenkunskaper saknas. Detta påstående kan förklaras av 
det Granberg (1999) skriver om att små barns joller är ett försök och en improvisation till 
kommunikation. På samma sätt hävdar vi att förskollärarens improvisation av tecken är ett 
komplement till fullständig kommunikation. 

De slutsatser vi kan dra om hur pedagoger kan gå tillväga för att stötta barn i sitt TAKK-
användande är att pedagogerna föregår med gott exempel och konsekvent använder det i alla 
situationer. Därtill hör även att de är motiverade och uppmuntrar barnen till att använda 
tecken. Vi rekommenderar att detta anpassas efter barnens behov och intressen. Dels för att 
de har olika behov av att använda TAKK, dels för att barnen tar till sig bättre då de är 
intresserade. Ett sätt att uppmuntra både barn och pedagoger att använda tecken är att sätta 
upp teckenillustrationer på förskolans väggar vilket fungerar utmärkt som stöttande för både 
barn och pedagoger. Vidare såg vi även att pedagogerna uppmuntrade barnen att använda 
TAKK och vi ser denna uppmuntran som en sorts stöttning i deras språkutveckling. 

5.3  SVÅRIGHETER 

5.3.1 Nedprioritering 
Trots att TAKK enligt båda specialpedagogerna bör vara en del av grundverksamheten 
uttrycker informanterna att det inte alltid fungerar på det sättet. Både personalbrist och 
tidsbrist är faktorer som påverkar TAKK-användandet negativt. Heister Trygg (2004) lyfter en 
annan faktor som har negativ inverkan på pedagogers teckenanvändande, nämligen det 
faktum att de flesta TAKK-kurser behandlar mestadels sånger och ramsor. Utifrån våra 
erfarenheter är sånger och ramsor i huvudsak samlingsaktiviteter i förskolan och att det 
därför tecknas mest under samlingsaktiviteter, vilket förskollärarna styrker. TAKK-kurserna har 
bidragit med de verktyg och hjälpmedel som behövs för att kunna teckna i alla situationer, 
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såsom ordlistor med tecken. Trots detta önskar samtliga förskollärare att de kunde teckna fler 
ord i fler situationer. Samtidigt påverkar ens egna begränsningar teckenanvändandet. Vi 
ställer oss frågan hur det kommer sig att både viljan och verktygen finns men inte används? Vi 
tror att detta kan bero på det forskning (Brady, Herynk & Fleming, 2010) säger om att TAKK är 
som ett nytt språk att lära sig. Pedagoger känner sig helt enkelt inte bekväma med att 
använda TAKK i alla situationer. Detta kan även bero på att de inte fått möjlighet att öva på 
annat än sånger och ramsor under TAKK-kurserna.  

Vi kan utifrån våra observationer och intervjuer dra slutsatsen att desto mer pedagogerna 
använder sig av TAKK kontinuerligt desto mer bekväma blir de med att använda det och det 
används alltmer naturligt om det används ofta. Men detta förutsätter att de verktyg som finns 
faktiskt används i den dagliga verksamheten. Dessutom kräver aktivt TAKK-användande att 
personalen fått en bredare utbildning som gör att de känner sig mer bekväma inom området. 

En fråga som vi funderar kring är hur TAKK kan bli mer prioriterat i förskolan? Vi drar 
slutsatsen att ett prioriterat TAKK-användande möjliggör för ett konsekvent användande. Vi 
föreslår därför att förskolans läroplan utvidgas med mer inriktning på TAKK. Som det ser ut i 
läroplanen idag är språkmålen generaliserade, vilket kan medföra svårigheter för pedagoger 
att tillämpa TAKK och dess syfte. I och med att läroplanen är ett styrdokument som 
pedagogerna ska utgå ifrån då de planerar sin verksamhet, ser vi stora fördelar med att lyfta 
TAKK i läroplanens mål. Vidare ser vi även att förskolecheferna bär ansvar att uppmuntra 
förskolepersonal i att använda TAKK till exempel genom att själva använda det vid besök på 
förskolor, se till att ny personal omgående får utbildning inom TAKK, men också 
fördjupningskurser för befintlig personal. Vi tänker att trots att TAKK inte behandlas i 
läroplanen, kan varje förskolechef bestämma mål och riktlinjer för TAKK-användning i 
verksamheterna. Samtidigt är det upp till varje enskild person att anamma TAKK i arbetet med 
barnen. Vi är medvetna om att TAKK inte kan prioriteras lika högt som exempelvis trygga 
måltidssituationer eller andra omsorgssituationer, däremot ser vi fördelarna med ett 
integrerat TAKK-användande i samtliga delar av verksamheten.  

5.3.2 Att "bara" använda händerna 
En av förskollärarna lyfter svårigheten med att teckna då hon inte har händerna fria. Trots 
detta belyser Heister Trygg (2006) att tecken "enbart" förutsätter användandet av händer. Vi 
håller inte med Heister Tryggs utläggning om detta då vi vet att det finns mycket som kan 
inverka på teckenanvändandet. Vi menar att det inte är lika enkelt att använda tecken i 
praktiken som teorin vill framhäva. Vi undrar hur det kommer sig att TAKK inte 
problematiseras särskilt mycket i litteraturen? Kan detta bero på att författarna inte känner 
till de svårigheter som finns? Just eftersom TAKK är ett viktigt verktyg för att underlätta 
språkutvecklingen, menar vi att även litteraturen bör lyfta de svårigheter som kan uppstå i 
pedagogers användande av TAKK. Vi tror att om de svårigheter som finns tas upp i 
litteraturen, finns det större möjligheter att förebygga dessa i verksamheten. I och med att 
Annika är medveten om att hon inte kan teckna i alla situationer, är hon noggrann med att 
teckna när hon faktiskt kan göra det.  

Av vår studie framkommer det att de få svårigheter med TAKK som informanterna lyfter tycks 
vara överkomliga då det går att arbeta runt dem. Det märks att det finns en stark vilja bland 
förskollärarna att använda TAKK. Vi tycker att viljan är det viktigaste för att komma runt 
hindren. Därför ser vi många möjligheter för pedagogerna att kunna använda detta i 
verksamheten, men det krävs ändå vissa förutsättningar.  
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5.4 VIDARE FORSKNING 
I och med att resultatet i denna studie endast grundar sig på samlingar och andra 

rutinsituationer skulle det vara lärorikt att få ökad förståelse för hur TAKK används i de 

situationer i förskolan som inte betraktas som rutinsituationer. Vi menar främst den så kallade 

fria leken där pedagoger inte antar en ledarroll. Här känns observationer som ett självklart val, 

där vi tänker oss att observera pedagoger, främst inomhus eftersom vi har fått reda på att det 

finns svårigheter med att använda TAKK utomhus. Som komplement till observationerna 

anser vi att intervjuer med pedagoger vore lämpligt då de kan beskriva hur de går tillväga för 

att göra barn uppmärksamma på det som tecknas, trots att den som tecknar ej har riktad 

uppmärksamhet. Detta skulle kunna göras som en större studie under en längre tid för att få 

ökad trovärdighet samt en inblick i hur olika strategier för TAKK-användandet kan tillämpas 

för att nå barnen. Vi tror att om denna forskning skulle genomföras skulle det bidra till ökad 

förståelse för hur pedagoger och andra som intresserar sig för TAKK kan använda sig av det i 

alla situationer. 
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 BILAGA 1 
Informationsbrev till förskoleavdelningarna 

Till alla pedagoger på avdelning X  

Vi heter Sarah Stångberg och Lina Åström. Vi studerar förskollärarprogrammet i Skellefteå via 
Umeå Universitet, där vi nu skriver examensarbete. Vårt arbete riktar sig mot hur pedagoger 
använder tecken som stöd (TAKK) vid samlingssituationer. Syftet med vår undersökning är att 
få djupare förståelse om vilken betydelse användningen av TAKK har på, och hur det 
underlättar små barns språkutveckling samt hur pedagogerna använder sig av TAKK under 
samlingar i förskolan. Med denna studie hoppas vi få mer kunskap om varför vi som 
pedagoger ska använda TAKK i förskolans verksamhet. 

Vår önskan är att observera en samlingssituation och därefter intervjua en förskollärare om 
användandet av TAKK (Vi kommer inte observera barnen). Ni har själva rätt att styra över er 
medverkan i undersökningen genom att ni kan tacka nej eller när som helst avsluta er 
medverkan i undersökningen. Alla uppgifter som kommer fram är anonyma. Detta innebär att 
alla namn, så även avdelningens, inte kommer att framgå i arbetet. De uppgifter som kommer 
fram efter vårt besök på er avdelning kommer enbart att användas i vårt arbete.  

Hör gärna av er vid frågor: 
Sarah Stångberg Mail: xxx Nr: xxx xxx xx xx 

 Lina Åström Mail: xxx Nr: xxx xxx xx xx 
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7  BILAGA 2 
Information till specialpedagoger 

Hej! 

Vi två skriver vårt examensarbete just nu, det handlar om hur pedagoger i förskolan använder 
TAKK tillsammans med barnen. Vi skulle väldigt gärna vilja få en inblick i hur du som 
specialpedagog tänker kring ämnet. 

Som du säkert känner till kommer alla uppgifter som kommer fram i intervjun, behandlas med 
sekretess och anonymitet. Du får självklart välja vilka frågor du vill svara på och du har när 
som helst möjlighet att avsluta din medverkan i vår studie. Resultaten som framkommer i 
studien kommer enbart att användas i uppsatsen. 

Vi skulle bli väldigt glada om du vill svara på våra frågor. 

Tack!  

Hälsningar 

Sarah Stångberg och Lina Åström  
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8  BILAGA 3 
Intervjufrågor till förskollärare 

 Hur lång erfarenhet har du inom yrket som förskollärare?  

 Berätta om verksamheten?   
– Hur ser verksamheten ut?  
– Hur många barn finns i barngruppen och ålder?    

 Hur lång erfarenhet av TAKK-användande har du?  

 Varför tycker du att det är viktigt att använda sig av TAKK?  

 I vilka situationer använder du TAKK och varför?  

 Vilka TAKK-ord upplever du är ofta förekommande?  
– Hur ser TAKK-användandet ut bland barnen? Kommunicerar de också med hjälp av 
TAKK?  

 Hur stöttar ni barnen i deras användande av TAKK?  

 Hur tror du att TAKK-användande i förskolan gynnar barns språkutveckling? Exempel?  

 Har du noterat någon effekt hos barnen efter att ni börjat använda er av TAKK? Vilken?  

 Vad anser du är svårt med att använda TAKK tillsammans med barnen? Varför?  

 Kan du beskriva hur ni lägger upp samlingarna för de små barnen. 

– Var kommer TAKK med i bilden? Varför just då?  

 Upplever du att du använder TAKK spontant under samling eller är det ett planerat 
användande? Ge gärna exempel. 

 Vilka ord tycker du är viktiga att teckna för barnens skull?  

 Varför är det bra att använda TAKK under samlingar? 

 Vad finns det för svårigheter med att använda TAKK under samlingen? Varför?  

 Vad finns det för skillnader på att använda TAKK under samlingar med små barn 
respektive stora barn?  

 Hur upplever du barnens engagemang under samling när du använder TAKK?  

 Vad såg vi under observationen som vi vill fråga om? 
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9  BILAGA 4 
Enkätfrågor till specialpedagoger  

1: Hur lång erfarenhet av TAKK-användning har du?  

2: Vad har du för roll i förskolans TAKK-användande?  

3: I vilka huvudsakliga situationer anser du att det är viktigt att använda TAKK och varför just i 
de situationerna?  

4: Hur kan pedagoger stötta barn till att använda TAKK?  

5: Vilka tecken tycker du är viktigast att använda i förskolan och varför just dessa?  

6: Vilka svårigheter ser du att det finns med att använda TAKK?  
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10  BILAGA 5 

Observationsmall  

Ord som tecknas  Substantiv Verb Frekvens Antal min 

samlingen varar 

Antal pedagoger 

      

      

      

      

      

      

      

 

Tematecken (skriv fritt):  

 

 

Schaffolding (skriv fritt):  

 

 

Reflektion: 

 

 

 

 

 


