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Sammanfattning 

För att idag kunna känna en delaktighet i samhället behöver varje människa kunna 

samspela. Detta samspel bygger på kommunikation med varandra. Det finns personer som 

har svårt för att kommunicera då det kan finnas ett språk och/eller en 

kommunikationsbarriär. För att komma över den här barriären kan man använda sig av 

stödtecken. I Sveriges förskolor arbetas det ibland med tecken som hjälpmedel. Denna 

teckenanvändning kallas för TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation).   

Vårt syfte med rapporten var att ta reda på hur förskolor arbetar med tecken. Hur ofta de 

används, vad pedagogerna ser för utmaningar och möjligheter med det och om de anser att 

det kan vara till stöd för barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling och i så fall 

på vilket sätt. För att få fram ett resultat utifrån detta syfte intervjuades sex stycken 

pedagoger i norra delen av Sverige. När vi analyserade intervjuerna gjorde vi en 

transkribering av vårt insamlade material. Därefter använde vi oss av fenomenografisk 

analysmetod. Detta kommer vi beskriva mer ingående i metodavsnittet.   

I resultatet framgick det att tecken endast användes i enstaka situationer men att 

pedagogerna skulle vilja arbeta mer med det. Pedagogerna såg många möjligheter med att 

använda TAKK och de menade bland annat att det kunde gynna barnens språkutveckling 

på olika sätt. Det fanns även utmaningar med TAKK som till exempel kunde vara att 

pedagogerna inte hade någon eller otillräckligt med utbildning inom TAKK vilket vi 

tolkar kan vara en nackdel.  

I rapporten kommer TAKK, tecken och tecken som stöd användas som synonymer.  

 

Nyckelord: TAKK, TTT (Tecken till tal), TTS (Tecken till stöd), Språk, Kommunikation, 

Vygotskij, proximala utvecklingszonen, förskola.  
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1. Inledning  

Förskolan “ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.” (Skolverket, 

2016, s. 6). I förskolan ska förskollärare sträva mot att alla barn “får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2016, s. 8).  

Vi människor har ett behov av att kunna kommunicera (Heister Trygg, 2010). Därför anser 

vi att det är viktigt att barnen ges så goda förutsättningar som möjligt till att kunna 

utveckla sin kommunikativa förmåga. I förskolan har vi sett att det finns en del barn som 

kan behöva kommunikativa hjälpmedel såsom TAKK, (Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation). 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner…” (Skolverket, 2016, s. 9). Vi har 

upplevt att TAKK endast används i några situationer, är det så på de flesta förskolor?  

Är TAKK positivt för barnens utveckling? Alla barns verbala utveckling gynnas av att 

man använder TAKK (Westerlund, 2009). Utifrån detta har syftet med undersökningen 

formulerats. 

Senare i rapporten kommer det beskrivas vad TAKK betyder mer ingående och vad det 

kan ha för betydelse i förskolan. Så som tidigare nämnts kommer TAKK, tecken och 

tecken som stöd användas som synonymer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår rapport är att söka kunskap om tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation kan vara till stöd för barnens lärande och utveckling och i så fall på vilket 

sätt. En annan del i syftet är att få ta del av pedagogernas åsikter kring TAKK, språket och 

kommunikationens betydelse i barnens utveckling.   

 

Hur ser pedagogernas användning av TAKK ut?  

Vad ser pedagogerna för möjligheter och utmaningar med TAKK? 

Vad ser pedagogerna att språk och kommunikation har för betydelse i förskolan? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer det att beskrivas vad TAKK är samt vilka möjligheter och 

utmaningar det finns med tecken som stöd. Det kommer även att tas upp om språk och 

kommunikation och vad pedagoger har att förhålla sig till utifrån styrdokumenten då det 

kommer till arbetet med detta. Vygotskijs syn på barns lärande kopplat till språk och 

kommunikation är också något som kommer nämnas i den här delen av rapporten.  

 

2.1 Vad är TAKK? 

“TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det innebär 

att man kompletterar det talade språket med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga 

det man säger.” (Tisell, 2009, s. 8). Det är inte teckenspråk utan tecken som används för 

att förtydliga de viktigaste orden i meningen samtidigt som talet (Tonér, 2016).  

 

TAKK är en metod och inte ett språk (Heister Trygg, 2010). Man får inte förväxla tecken 

som stöd med ett språk, det är en strategi (Perhsson, 2010). Tecken underlättar 

kommunikationen. Genom att använda sig av TAKK i samspelet bygger vi språk. Tecken 

kan ses som ett verktyg för att en individ ska kunna uttrycka sig men även ett verktyg för 

att personen ska kunna förstå (Heister Trygg, 2010).  

 

”Tecken som alternativ kompletterande kommunikation” kan även kallas Tecken som stöd 

(TSS), Tecken till tal (TTT) eller Teckenkommunikation (Stockholms län och landsting, 

2010). 

 

Olika människor använder TAKK. Hörande personer som har en försenad eller avvikande 

språkutveckling, elever med tal- och språkstörningar, personer med hörselnedsättning och 

elever med en invandrarbakgrund. Tecken blir ett kommunikationssätt för dem 

(Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2012). 

 

2.2 Utmaningar med TAKK 

En svårighet med TAKK är att det finns barn och vuxna som är i behov av det men inte får 

sina behov tillgodosedda. Det kan bero på att omgivningen inte får den utbildning som de 

behöver i användandet av TAKK. De personer som är i behov av tecken behöver ha 

kompetent personal i sin närmiljö. Personerna i närmiljön så som personal, har inte nog 

med kunskaper vilket kan leda till en frustration. “Det kan handla om bristande 

teckenfärdigheter men lika ofta om brist på kunskap om språkutveckling och förståelse för 

hur livsviktig kommunikation är för ALLA människor.” (Heister Trygg, 2010, s. 66).  

  

Tonér (2016) beskriver att det finns de som talar om att användandet av TAKK skulle 

kunna vara negativt då det försenar barnets utveckling av talet. Författaren framhåller att 

det inte är så, tecken kan hjälpa barnet att kommunicera. Barnet kan lättare förstå det som 

sägs samt ge uttryck för vad barnet vill säga och det stimulerar då språkutvecklingen.  

  

Undersökningar som gjorts har visat att användningen av tecken oftast är begränsad. I 

undersökningarna framgick det att det oftast används tecken i mer styrda sammanhang. 

“Personalen visar på osäkerhet och kommenterar ibland att de borde teckna mer etc.” 

(Heister Trygg, 2010, s. 67). 
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Fem hinder som Heister Trygg (2010) beskriver då det kommer till användandet av TAKK 

är policy-, praxis-, attityd-, kunskap- och färdighetshinder. Nedan kommer en förklaring av 

respektive hinder. 

 

Policyhinder handlar om att det i bestämmelser, lagstiftning eller regelverk inte nämns om 

TAKK. Därför blir det en tolkningsfråga i hur man ska arbeta med det. 

 

Praxishinder beskrivs som en typ av hinder i verksamheten. Det kan finnas ett behov av 

teckenstöd i en viss miljö men att TAKK där är okänt. 

 

Attitydhinder förklaras som att det kan finnas attitydhinder eller en negativitet bland 

anhöriga, föräldrar, personal eller till och med kamrater då det kommer till TAKK.   

 

Kunskapshinder handlar om att det finns en okunskap som behöver identifieras för att 

åtgärdas. “Det är lättare att säga ‘jag vill/ tycker inte’ än att säga ‘jag kan/vet inte’ ” 

(Heister Trygg, 2010, s. 68).  

 

Färdighetshinder definieras som ett hinder till att TAKK inte aktivt används. Det handlar 

om att tecken inte används tillräckligt mycket av pedagogerna vilket gör att det blir svårt 

att tillämpa det i förskolan. Om TAKK endast används enstaka gånger under dagen får inte 

barnen nog med språkstimulans och uppmuntran till att använda tecken (Heister Trygg, 

2010).  

  

2.3 Möjligheter med TAKK 

“Det viktigaste syftet med TAKK är att ett barn ska få redskap att samspela språkligt med 

andra innan talet ger möjlighet till detta.” (Heister Trygg, 2010, s. 18).  

 

Det finns en mängd olika fördelar med att använda TAKK. Det behövs inte någon 

utrustning då vi alltid har våra händer med oss. Tillsammans med barnet kan man forma 

deras händer och på så sätt visa barnet tecknet för ordet. Barnet kan genom det känna 

ordet i kroppen och se ordet via tecknet. Barnet får på så sätt möjlighet att utnyttja mer än 

ett sinne i kommunikationen (Tonér, 2016). Det är motoriskt svårare att säga ett ord än att 

bilda ett tecken med händerna (Stockholms län och landsting, 2016).  

 

TAKK gynnar språkutvecklingen och när barnet kan säga ett ord kommer han/hon göra 

det istället för att teckna ordet (Stockholms län och landsting, 2016). Tecken blir som en 

bro som hjälper barnen till att få ett levande språk (Södra Älvsborgs sjukhus, 2018). 

Tecken kan göra det lättare för barnet att uttrycka sig och bidrar till att barnet snabbare lär 

sig fler ord (Tisell, 2009). Som vuxen har man därför rollen att först börja teckna för att 

barnet senare ska kunna göra det (Södra Älvsborgs sjukhus, 2018).  

 

“Tecken används tillsammans med tal, som stöd för språkutveckling och underlättar 

språkförståelsen. Tecken och tal förstärker varandra och underlättar också 

språkinlärningen.” (Linköping, 2018). TAKK gynnar alltid språkutvecklingen och kan 

vara en hjälp till ett verbalt språk (Teckenpärlor, 2018).  
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TAKK kan stimulera ögonkontakten och hjälper barnet att imitera och göra tecknet. Det 

blir en del i kommunikationen. Genom att använda tecken förändras vårt taltempo och blir 

långsammare vilket kan hjälpa barnen att lättare uppfatta det som sägs jämfört med när 

tecken inte används. För de barn som inte har börjat tala kan tecken som stöd hjälpa dem 

att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda genom tecken. Användandet av tecken kan 

bidra till barnens möjligheter till inflytande i förskoleverksamheten och därmed öka 

delaktigheten (Tonér, 2016).  

Frustrationen minskar när ett barn får möjlighet att bli förstådd och att förstå andra genom 

användandet av TAKK (Arnald, 2017). 

I användandet av TAKK kan barnens utveckling i svenska språket stöttas och även när 

barnet har ett annat modersmål. När det kan finnas ett barn som använder tecken behövs 

TAKK. Tecken behövs även när det kan finnas barn som har en risk att inte utveckla sitt 

språk och/eller tal eller sin kommunikativa förmåga. (Tonér, 2016).     

TAKK kan ha en stor fördel i förskolan. Med hjälp av tecken som stöd kan det bli en 

kommunicerande och tecknande miljö. “En tecknande miljö har kanske till och med 

möjlighet att verka förebyggande, det vill säga avhjälpa eventuella svårigheter innan de 

uppstår.” (Tonér, 2016, s. 33).  

 

2.4 Språk och kommunikation 

Språk och kommunikation går inte att skilja ifrån varandra (Heister Trygg, 2010). “Språk 

handlar om kommunikation i ordets vidare betydelse, både verbalt och icke-verbalt, direkt 

och indirekt, med hjälp av kroppsspråk, gester, minspel, rörelser, sinnesuttryck, minnen 

och tankar.” (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 193).  

  

Språk och kommunikation utvecklas ur ett ömsesidigt beroendeförhållande till övrig 

utveckling. Det innebär således att kommunikations-och språkförmågan också är viktig för 

inlärning och användning av andra förmågor. Varje typ av kommunikationshandling 

kräver en signal initierad av en ibland mycket liten, rörelse. Motorik är således en 

förutsättning för kommunikation. (Westerlund, 2009, s. 14) 

  

Heister Trygg (2010) förklarar att både språk och kommunikation är möjligt utan tal men 

att det då krävs andra symboler än talade ord.  

  

Förmågan att kommunicera är grundläggande, och tidigt samspel med andra är avgörande 

för utveckling. Kommunikation är en förutsättning för språk, men språk eller tal är inte en 

förutsättning för all kommunikation. (Heister Trygg, 2010, s. 19)   

  

Ett grundläggande behov hos människan är kommunikation (Tonér, 2016). Genom att 

kommunicera gör barnet sina känslor, handlingar och tankar synliga för andra och vi får 

genom kommunikationen en bättre förståelse av oss själva (Askland och Sataoen, 2014). 

De vuxna har en viktig roll då det kommer till hur han eller hon bemöter barnets 

kommunikation, hur han/hon beskriver det barnet gör eller har gjort, det barnet upplevt 

och vad man som vuxen lägger märket till. “Denna position kan användas både på ett sätt 
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som såväl kan främja som underminera barns självkänsla och respekt för sig själv och 

andra.” (Johansson, 2005, s. 213).   

 

Kännetecknande för kommunikationen är att barnen bemöts med respekt och lyhördhet 

och en närvaro i fysisk och psykisk bemärkelse. De vuxna försöker att ge barnen tid och 

möjlighet att uttrycka det som upptar deras intresse. Man har ögonkontakt med barnet 

ifråga, lyssnar intresserat på det barnet uttrycker och försöker att förstå vad barnet menar. 

(Johansson, 2005, s. 212) 

  

Pedagoger har en betydelsefull uppgift då det kommer till att stödja barnens utveckling av 

social och emotionell förmåga, kommunikation, språk och tal. Kommunikationen är viktig 

då det kommer till barnens möjligheter att kunna ha inflytande och vara delaktiga (Tonér, 

2016).  

  

Ömsesidigheten och den vuxnes följsamhet anses vara avgörande betydelse för barnets 

språkutveckling. En sådan “icke-styrande” samtalsstil med få frågor och uppmaningar har 

en positiv inverkan på barnets språkutveckling, särskilt barnets meningsbyggnad dvs 

meningens konstruktion och längd.  (Westerlund, 2009, s. 42). 

  

Viktiga komponenter i en kommunikativ miljö är samtal och samspel (Heister Trygg, 

2010). Viktiga stöd som barnet kan ha i sin språkutveckling är jämnåriga och vuxna 

personer som barnet känner till men också de som barnet inte känner (Liberg, 2010). 

  

Nyckelbegrepp inom språkutveckling är inlärare, alltså barnet, omgivningen som handlar 

om personer som barnet har i sin närhet, språket, utvecklingen och samspelet. Att få en 

förståelse av vad olika begrepp innebär är viktigt i språkutvecklingen. Barnets närmiljö är 

central då det kommer till dess språkutveckling. Omgivningen är något barn 

kommunicerar med redan från födseln (Heister Trygg, 2010).  

  

Hörseln är en viktig komponent i språkutvecklingen. Den är både viktig för talet och 

uttalet. “Men nog måste synen i den tidiga uppbyggnaden av språket (som är överordnat 

talet) vara av avgörande betydelse för såväl kommunikations-som begrepps-och 

symbolutvecklingen!” (Westerlund, 2009, s. 29). 

  

I förskolan kan man på olika sätt stimulera den språkliga och kommunikativa förmågan 

och i lärandet fokuserar man på samspelet och språket. Pedagogerna behöver vara 

medvetna, uppmärksamma och skapa en miljö som gör barnen nyfikna på språket. Då det 

tar olika lång tid för barn att utveckla sitt språk och för att kunna hjälpa alla barn att kunna 

kommunicera är tecken ett effektivt hjälpmedel. “Fungerande kommunikation är en 

rättighet för alla människor oavsett förutsättningar” (Tonér, 2016, s. 7).  

 

2.5 Vygotskijs teori om språk och kommunikation 

Vygotskij har en teori om att socialt samspel är en förutsättning för tänkande och språk 

(Askland & Sataoen, 2014). Vygotskijs syn på tänkandets utveckling är att barnet är i 

beroende av att han eller hon kan behärska språket. ”Och denna utveckling är i sin tur 

beroende av barnets sociala och kulturella erfarenheter, av dess uppfostran.” (Dale, 1996, 

s. 35).  
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“För Vygotskij fungerade barnets talspråk ända från början som ett kommunikationsmedel. 

Men tidigt kommunikativt tal, ‘tal för andra’, utvecklas efterhand mot ett inre tal, ‘tala för 

mig själv’.” (Bråten, 1996, s. 22).  

  

Vygotskij tänkte på språket som ett redskap och att individen genom språket kunde styra 

sitt tänkande samt hur individen betedde sig utåt (Askland och Sataoen, 2014). Vygotskij 

talar om att det första steget i lärandet sker i samspelet mellan människor och att det andra 

sker inne i individen, han menar på så vis att barnet lär sig en sak två gånger (Strandberg, 

2014).  

  

Strandberg (2014) använder sig av ett begrepp ”fiffiga kompis” och det begreppet har han 

gestaltat utifrån Vygotskijs begrepp om ”den proximala utvecklingszonen”. Barnet kan 

“låna” av en fiffig kompis det den inte kan eller klarar av. Tillsammans med vägledning av 

en vuxen eller kunnig kompis kan man klara en uppgift och i efterhand kanske klara den 

helt själv.  

  

Den proximala utvecklingszonen även kallat den närmaste utvecklingszonen handlar om 

en zon som ligger över barnets förmåga att klara något. Som pedagog kan man då ge 

barnet utmaningar som kan klaras av tillsammans med hjälp av den vuxne. Tillslut 

kommer barnet även kunna klara detta på egen hand (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

  

Vygotskij talar om att allt lärande börjar i ett socialt samspel och att den huvudsakliga 

faktorn i detta samspel är imitation. Imitationen handlar om att göra som den fiffiga 

kompisen. “Du imiterar inte det du redan kan utan det som är snäppet bortom det du kan 

idag.” (Strandberg, 2014, s. 47). Imitationen hjälper barnet i dennes färdigheter och även 

lärprocesser som barnet håller på att utveckla. Vygotskij beskriver att det som individen 

väljer att imitera alltid sker i förhållande till “den potentiella utvecklingsnivån” (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1996, s. 108).  

 

2.6 Styrdokument  

För att få en förståelse för vilka riktlinjer en förskollärare har att förhålla sig till kommer 

det i det här del-kapitlet tas upp om vad läroplanen för förskolan, skollagen och 

diskrimineringslagen säger om vilka förhållningsregler som gäller i förskolan.  

 

2.6.1 Läroplan  

Förskolans läroplan (2016) innehåller riktlinjer som de som arbetar i förskolan ska förhålla 

sig till. I förskolans läroplan finns det strävansmål och i den här delen har fokus inriktas på 

språk och kommunikation.  

  

Förskollärarna ska ha en strävan efter att barnen i förskolan utvecklar “förmåga att ta 

hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” 

(Skolverket, 2016, s. 8). Förskollärare ska sträva efter att varje barn ”får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2016, s. 8). 

  



 

9 

 

Barnets utveckling och lärande är något som ska stimuleras och utmanas i verksamheten. 

Förskolan ska sträva mot att barnen utvecklar “nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra…” (Skolverket, 2016, s. 10). Vidare beskrivs det att förskolan 

ska ha en strävan efter att barnen utvecklar “intresse för skriftspråk samt förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktioner…” (Skolverket, 2016, s. 10).  

  

Förskolan ska sträva mot att de barn som inte har svenska som modersmål ska få en chans 

till att utvecklas i en kulturell identitet. Barnet ska även få en chans att utvecklas i det 

svenskaspråket men även i sitt modersmål (Skolverket, 2016).  

  

Barnen i förskolan ska “stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2016, s. 11). 

  

De som arbetar i förskolan ska tillsammans arbeta för att skapa en bra miljö för lek, 

lärande och utveckling samt försöka se och stötta barn som behöver stöd i sin utveckling. 

Arbetslaget ska “utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation” (Skolverket, 2016, s. 11).  

  

Förskollärare ska skapa möjligheter för barnen då det kommer till att utveckla sin 

kommunikativa förmåga. Förskollärare ska sträva efter att barnen “utvecklar sin förmåga 

att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,” 

(Skolverket, 2016, s. 12).  

 

Förskollärare ska se till att föräldrarna ges möjligheter till att vara delaktiga i 

verksamheten (Skolverket, 2016) 

 

2.6.2 Skollagen  

Skollagen ska förskolan förhålla sig efter. Det står att den utbildning som sker i 

skolväsendet ska syfta till att elever och barn “ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära “(SFS 2010:800, kap 1 §4). 

  

Den utbildning som sker ska visa på de mänskliga rättigheterna, förmedla vilka de är och 

att man ska ha en respekt för dem. Skolväsendet ska ta hänsyn till alla olika behov som 

barn och elever kan ha. De ska få utvecklas och för att utvecklas ska de få det stöd och den 

stimulans de behöver (SFS 2010:800).   

  

I §5 (SFS 2010:800) står det att utbildningen ska grundas i de demokratiska värderingarna 

och de rättigheter vi har som människor. Alla människor har ett lika värde, individen ska få 

känna sig fri och ha integritet. Livet ska upplevas okränkbart och jämställt och en ska 

uppleva en samhörighetskänsla.  

  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (SFS 2010:800, 2 §). 
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2.6.3 Diskrimineringslagen  

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska förskolan följa så att inget barn riskerar att bli 

diskriminerat. Det finns både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering 

handlar om att någon diskrimineras genom att en person behandlas sämre än någon 

annan. Det handlar alltså om ett missgynnande på grund av “kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,” (SFS 2008:567 kap 1 §4 punkt 1). 

Indirekt diskriminering beskrivs som  

 

att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 

personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss 

sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 

har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 

uppnå syftet… (SFS 2008:567  kap 1 §4 punkt 2) 
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3. Metod 

 

3.1  Undersökningsmetod 

Vi valde att intervjua pedagoger för att få svar på våra frågeställningar. Löfgren (2014) 

förklarar att man genom intervju kan få kunskap om hur andra ser på ett visst område. 

Våra frågeställningar handlade om att få höra pedagogernas reflektioner med fokus på 

TAKK, språk och kommunikation. Därför ansåg vi att intervjuer var en passande metod 

för oss att använda. Om vi hade valt observation som metod är vår tanke att det hade varit 

svårt att få reda på pedagogernas reflektioner kring TAKK. Vi valde att spela in våra 

intervjuer då Löfgren (2014) berättar att man genom att spela in en intervju kan hålla sig 

mer koncentrerad på själva samtalet. Om pedagogerna hade nekat till att spela in intervjun 

hade vi tagit anteckningar och eventuellt intervjuat någon mer pedagog för att samla in 

mer data till studien.  

 

3.2 Urval  

Personerna som intervjuades valdes utifrån deras jobberfarenhet, vilket i detta fall var 

utifrån hur länge de arbetat inom förskolan. Vår tanke var att de kan ha samlat på sig 

erfarenheter i deras yrke både vad gäller TAKK men också generella kunskaper om 

verksamheten och om barnen.  

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på tre förskolor i Västerbotten samt tre i Västernorrlands län. På 

varje förskola intervjuades en pedagog. Respondenterna kontaktades minst en dag innan 

den efterfrågade intervjun. Vi förklarade då syftet med intervjun och det skickades ett 

informationsbrev (bilaga 1) till respondenterna där de fick veta lite mer om vilka vi var, 

vad intervjun skulle handla om samt en liten förklaring av vad TAKK betyder då det kan 

ha olika benämningar såsom tidigare nämnts. De genomförda intervjuerna tog mellan 10 

till 20 minuter. Respondenternas förklaringar var olika långa och ibland var det svårt för 

oss att ställa följdfrågor. Det gjorde att längden på intervjuerna varierade. En intervjuguide 

(bilaga 2) användes under intervjuerna och den blev reviderad under studiens gång för att 

få en tydligare undersökning.  

 

3.4 Analys 

Analysen gjordes genom att bearbeta intervjuerna genom en “kvalitativ forskningsansats 

som går under benämningen fenomenografi.” (Alexandersson, 1994, s. 111). 

Fenomenografi belyser Alexandersson som något som beskriver det som visar sig. Syftet 

med det är att beskriva fenomenet eller företeelsen/ objektet i hur “omvärlden uppfattas av 

människor.” (Alexandersson, 1994, s. 112). Vi använde oss av Alexanderssons fyra faser i 

analyserandet av intervjuerna. Kortfattat handlar faserna om: den första fasen, att man 

läser igenom intervjuerna för att upptäcka kvalitativa skillnader som finns. Fas två handlar 

om att se vilka skillnader och likheter påståendena har. I fas tre försöker man kategorisera 

uppfattningar i beskrivningskategorier och i den sista fasen handlar det om att studera den 

underliggande strukturen i kategorisystemet. För att läsa mer ingående om denna typ av 

analys så beskrivs den i boken ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori” av Bengt Starrin 

och Per-Gunnar Svensson (1994). 
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Varför vi valde att analysera våra intervjuer utifrån fenomenografisk analys beror på att vi 

ansåg att det kändes mest passande utifrån våra forskningsfrågor då vi ville skapa oss en 

samlad bild av pedagogernas åsikter.   

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Björkdahl Ordell (2007) nämner fyra huvudkrav när det kommer forskning. Hon refererar 

till vetenskapsrådets forskningssed. Det första hon nämner är informationskravet. Det 

innebär att som forskare berätta vad forskningen kommer att handla om. Det andra hon 

nämner är samtyckeskravet. Det handlar om att den som intervjuas har rätt att bestämma 

om han/hon vill vara med på intervjun. Det tredje Björkdahl Ordell (2007) belyser är 

konfidentialitetskravet. Alla uppgifter i undersökningen angående personer ska ske 

konfidentiellt och att personuppgifter inte kommer att avslöjas. Det fjärde och sista hon 

nämner är nyttjandekravet. “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.” (Björkdahl Ordell 2007, s. 27). 

 

Intervjuerna var konfidentiella och anonyma. “Det är viktigt att respondenten får klart för 

sig, att han eller hon kan komma att citeras och vilka regler som gäller för att skydda 

anonymiteten. De löften som ges här måste naturligtvis hållas.” (Carlström & Carlström 

Hagman, 2006, s. 192). Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Detta ansåg vi 

vara betydelsefullt att respondenten fick reda på innan intervjun. Det är viktigt att 

respondenten får ge sitt tillstånd för att kunna göra ljudinspelning (Patel & Davidson, 

2011).  För att inte röja någons identitet används fiktiva namn. Inger, Anna, Gun, Sara, 

Yvonne och Amanda.  
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4. Resultat 

I den här delen har kategorisering av pedagogernas svar gjorts. För att få en mer greppbar 

text har verbala tics tagits bort till exempel stakningar i talet, överdrivna jakande. 

Resultatdelens underrubriker är kopplade till forskningsfrågorna.   

 

4.1 Pedagogernas användning av TAKK 

Utifrån de förskolor som intervjuades visade sig ett mönster när det kom till vilka 

situationer pedagogerna använder sig av TAKK. Främst användes det i matsituationer och 

samlingar. Vid matsituationer användes tecken när de till exempel frågade barnen om de 

ville ha vatten eller mjölk. 

 

På samlingarna kunde teckenanvändningen handla om att de använde tecken till sångerna. 

Inger berättade om att de i morgonsamlingarna sjunger en morgonsång där de visar tecken 

samtidigt som de sjunger. Fruktsamlingarna var en annan situation då tecken förekom.   

 
...varje dag försöker vi använda någon form av tecken...är det bara att man prata om att 

idag så bjuder vi på äpple och så gör man det tecknet då har man iallafall fått in lite 

grann. (Inger) 

 

 

4.1.1 Riktlinjer kring TAKK  

Pedagogerna fick en fråga om de tyckte att det borde finnas några riktlinjer för hur man 

ska arbeta med TAKK i förskolan. Svaren var lite olika. Tre av pedagogerna ansåg att det 

kunde vara bra. Inger beskrev att hon trodde att fler skulle få utbildning inom TAKK ifall 

det fanns som ett mål i läroplanen. Sara förklarade att man säkert skulle använda tecken 

mer om det stod i läroplanen.  

  

Två av pedagogerna hade en negativ syn på att det skulle finnas riktlinjer för hur man ska 

arbeta med tecken. De menade att TAKK ska användas som ett hjälpmedel och inte som 

ett mål. Amanda förklarade att ett mål är att barnen ska utveckla sitt språk och sin 

kommunikation och att tecken är ett hjälpmedel för att nå målet. Yvonne beskrev att 

tecken som stöd används när behovet finns, om det till exempel finns barn med annat 

modersmål som ska utveckla det svenska språket eller om det finns barn som är sen i sin 

språkutveckling. TAKK används utifrån vilka barn som finns på avdelningen. På grund av 

detta ansåg hon att det kan vara svårt att ha riktlinjer för teckenanvändningen i förskolan.  

  

Gun var lite tvetydig i frågan och menade att det handlar om att det är upp till förskolan 

hur det ska arbetas med TAKK. Hon belyste dock att man borde använda tecken om man 

fått utbildning inom det. 

 

4.2 Pedagogernas skäl till att vilja använda TAKK 

Ett genomgående tema som vi lade märket till var att pedagogerna skulle vilja arbeta mer 

med TAKK än vad de gör idag. Det framgick att det sällan fanns en gemensam plan när de 

skulle använda tecken. Teckenanvändningen skedde snarare sporadiskt i enstaka 

situationer men att de visste att TAKK skulle vara bra om det användes mer. ”men vi 
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pratar om det ofta att vi ska bli bättre att vi ska använda det och att vi hela tiden ska bli 

bättre med det.” (Gun).  

  

Amanda, Sara och Inger hade en åsikt om att det skulle vara bra om tecken kunde 

användas i konfliktsituationer. Amanda beskrev att barnet då kunde beskriva sina känslor 

genom att visa ett tecken för till exempel arg respektive ledsen.  

  

Inger och Gun nämnde att teckenanvändningen skulle kunna användas vid påklädningen. 

Inger menade att i hallen kunde tecken användas när barnen till exempel skulle klä på eller 

av sig ytterkläderna.  

 

4.2.1 Pedagogernas reflektioner kring varför TAKK inte används i vissa situationer  

Hinder som gjorde att tecken inte användes i dessa situationer var enligt pedagogerna att 

tiden ofta inte räckte till och att de inte hade färdigheterna till att göra tecken i vissa 

situationer. Anna nämnde att det inte fanns möjligheten att sitta med ett barn i taget och ge 

dem tecken när det inte fanns nog med personal. Amanda talade om att tecken inte 

kommer automatiskt i vissa situationer för att de inte använt tecken i de tillfällena. 

 

4.3 Utmaningar med TAKK utifrån pedagogerna 

Anna och Gun ansåg att en utmaning med TAKK var att man som pedagog hela tiden 

måste träna på tecken, genom att lära sig fler och att kontinuerligt använda sig av dem så 

att man inte glömmer bort dem. Sara ansåg att en utmaning var att man inte kunde vissa 

tecken. En utmaning kunde vara att alla inte hade en utbildning inom TAKK, “... det skulle 

få bättre genomslagskraft om alla skulle få det tidigt.”(Inger). 

  

Barnen kan få en sämre kommunikation om de inte använder TAKK. Yvonne tror att 

barnen får sämre kommunikation om de inte kan bli förstådda. Hon menade att det är ett 

jättelyft om barnet blir förstådd av sin pedagog. Gun var också inne på det, att barnet får 

svårare att förmedla sig. Inger menade att barnen kanske inte får samma möjlighet att 

uttrycka sig jämfört med barn som använder sig av tecken. Utmaningen är att få barnen att 

använda det “en del barn går jättelätt att få att använda och en del dom vill inte alls” 

(Yvonne).  

 

4.4 Möjligheter med TAKK utifrån pedagogerna  

Många av pedagogerna såg användandet av TAKK som någonting positivt. Tre av 

pedagogerna ansåg att TAKK kunde vara ett hjälpmedel för att utveckla barnens språk. 

Anna förklarade att hon ansåg att barnens ordförråd var något som stärktes men också 

uttalet. Hon tänkte även på att barnen genom tecken kan kommunicera med andra till 

exempel de som inte är hörande. Sara beskrev att de barn som inte har ett språk kan få ett 

språk genom TAKK. Hon trodde även att det kunde bli lättare för barnet att lära sig när de 

hade ett tecken till det de ville säga.  

  

Amanda belyste att barnet trots språk och kommunikationssvårigheter kan göra sig 

förstådd genom att använda tecken. TAKK kan stärka barnens kommunikation och det kan 

bli ett bättre samspel. 
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En möjlighet som några av pedagogerna såg med TAKK var att barnet genom användandet 

kunde få en hjälp i att uttrycka sig. Pedagogerna ansåg att TAKK kunde vara ett 

hjälpmedel då det kunde finnas en språkbarriär. Inger berättade att vare sig man är sen i 

språket, liten eller kommer från ett annat land kunde språkutvecklingen blir bättre genom 

att använda tecken. Hon gav ett exempel då ett barn kom från ett annat land och inte visste 

vad ett ord betydde så kunde barnet lära sig tecknet för ordet och då uttrycka sig med hjälp 

av tecknet.  

 

4.5 Pedagogernas syn på barnens språk och kommunikationsutveckling  

Språk och kommunikation hade pedagogerna många reflektioner kring. En tanke var 

att barn lär sig språk och kommunikation genom samspel och att det är viktigt att 

som pedagog lyssna, samtala och upprepa det barnen säger. En annan tanke var att 

barn lär sig språk och kommunikation i vardagen när man samtalar tillsammans.  

  

Många av pedagogerna menade att kommunikation med barn handlar om att vara 

närvarande och lyssna på barnen. Det handlar inte bara om att vara en god lyssnare utan 

också att vara en som bekräftar barnet. Amanda menade att man kan ”bekräfta dom för då 

vill dom berätta.”. Inger belyste att det är viktigt för de barn som inte har utvecklat språket 

att det finns en vuxen närvarande som stöd. Ett stöd som uppmuntrar och ställer frågor.  

  

Amanda berättade om att som pedagog vara “ett lekstöd i leken”. Hon menade att om det 

uppstår en situation i leken kan man hjälpa barnet att läsa av kroppsspråket på kompisen 

för att se om kompisen exempelvis är glad eller ledsen. Att benämna ord i lekarna är även 

en del i språket och kommunikationen då benämningar är en del av det lärandet. Gun 

pratade om att språk och kommunikation är något barnen lär sig av varandra. Både av 

kompisarna och av pedagogerna.  

  

Att vara goda förebilder och att ge barnen olika verktyg till att jobba med det talade 

språket var något som Yvonne talade om. Hon nämnde att det kunde handla om 

användandet av tecken. Ifall ett barn saknar modet till att säga något kan han eller hon 

kommunicera genom att använda tecken, “Jag gör tecken och jag gör någonting som visar 

på att jag förstår.”(Inger). Barnet kan då våga sig till att kommunicera. 

  

Pedagogerna beskrev vidare hur de arbetar med att utveckla barnens språk och 

kommunikation. Flera av pedagogerna framhöll att man kan använda sig av rim och 

ramsor som ett sätt att lära barnen språk och kommunikation. Genom att läsa sagor kunde 

även språket och kommunikationen utvecklas menade Anna. ”Och läsa sagor naturligtvis 

och inte liksom bara prata över dem eller bredvid dem utan med dom, det är ju jätteviktigt 

och att man läser för dem” (Anna). Sara talade om att de på hennes förskola läser för 

barnen och att de sedan samtalar med barnen om vad boken handlade om.   

  

När man sitter och pratar med barnen till exempel vid matsituationen så kan barnens språk 

och kommunikation utvecklas menade Sara. Anna förespråkade att det är viktigt att träna 

på att lyssna på varandra, att låta barnen berätta men då också hjälpa dem att få ihop det i 

ett sammanhang.  
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På en avdelning ville de bli bättre på att arbeta med olika uttryckssätt såsom färg, form 

och rörelse då pedagogen ansåg att det är olika typer av språk. Vissa kan tycka att det är 

lättare att få uttrycka sig på andra sätt än med det talade språket.  

 
“jamen en del har ju lättare att uttrycka sig när dem får göra det via, jamen en teckning 

eller en ramsa eller vad det nu kan vara, de som inte riktigt har orden sådär”. (Gun) 
 

 

4.5.1 Betydelsen av att jobba med barnets språk och kommunikation  

Att jobba med barnets språk och kommunikation “är viktigt för ens framtid, att de kan 

prata, kan bli förstådda, det är otroligt. Det är A och O i vårt samhälle.” (Anna).  

 

Språk och kommunikation är något socialt. Barnen kan genom språk och kommunikation 

skapa en identitet, sin egna sociala kompetens så att de kan samspela med varandra. Det 

behövs “kommunicera och kompromissa och backa eller ta för sig idag.”(Amanda). 

Yvonne beskrev att utveckling av språk och kommunikation måste prioriteras för att 

barnen ska kunna kommunicera med varandra och kunna vara sociala.  

 

Barnen behöver träna på att lyssna på andra, att inte bara pratar på. “...det är otroligt 

viktigt i en kommunikation att lära sig att lyssna på andra också. Det tycker jag många 

barn har svårt för idag.” (Anna).   

 

Det kan bli en frustration om man inte blir förstådd. Sara pratade om att barnen då kan bli 

arga och ledsna. Vissa barn kanske tillslut inte vill prata då de inte blir förstådda. Gun 

berättade att det kan vara ett hinder med att inte bli förstådd men att det kanske kan finnas 

andra sätt att kunna kommunicera på än bara via det talade språket. 

 

Barnen kan hjälpa varandra när det kommer till kommunikationen ansåg Amanda, Inger 

och Gun. De kanske inte alltid använder sig av tecken menar Amanda utan att de använder 

andra kommunikationsvägar för att kunna förstå varandra. När pedagogerna inte förstår 

hjälper kompisarna varandra. “men fröken… han vill ju det här…” (Amanda).  

 

Inger berättade att vissa barn kanske är blyga och gör tecken lite diffust, då kan 

kompisarna säga att de gör något tecken. Hon berättade vidare om ett barn som hade ett 

annat modersmål än svenska som började prata. När pedagogerna inte förstod vad barnet 

menade kunde kompisarna förklara vad barnet menade. 

 

Trots den positiva inställningen kring språk och kommunikation såg inte pedagogerna att 

det hade gjorts någon skillnad med stämningen i barngruppen sedan TAKK hade börjat 

användas. Amanda och Inger trodde att det kunde bero på att de inte hade använt det så 

länge. 

 

4.6 Tips från pedagogerna  

En fråga som fanns med i intervjuguiden var om pedagogerna tyckte att språk och 

kommunikation gick att koppla ihop med TAKK och det var samtliga respondenter eniga 

om. Vidare ville vi höra om pedagogerna hade några konkreta tips till någon som ville 

börja arbeta med TAKK.  

Tipsen från pedagogerna var:  
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• Börja använda tecken i vardagssituationerna såsom vid maten, fruktstunden och i 

samlingen och att man skulle börja med några tecken åt gången (Gun och 

Amanda). 

• Börja använda tecken “i det lilla” (t.ex. ett tecken varje dag) istället för att tänka att 

man nu ska lära barnen så mycket som det bara går (Inger). 

•  Använda sig av appar då de kan vara tydligare än en bok som visar tecken 

(Yvonne). 

• Använda Instagram för att kunna sprida tecken till hemmet (Yvonne). 

• Sätta upp en bild i hallen på det aktuella tecknet som man arbetar med (Yvonne och 

Anna). 
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5. Analys 

I den här delen kommer resultatet att analyseras genom att utgå ifrån vad pedagogerna 

kom fram till och belysa det utifrån den forskning vi har samlat in.  

 

5.1 Användandet av TAKK i förskolan  

Det visade sig att pedagogerna hade en begränsad användning av TAKK. Ett problem i 

teckenanvändandet skulle kunna vara att det inte används tillräckligt mycket då det endast 

används i några situationer. Heister Trygg (2010) menar att om pedagogerna endast 

använder tecken i några få situationer kan det leda till att barnen inte får tillräckligt med 

uppmuntran till att använda tecken, det här kallar han för ett färdighetshinder. En tolkning 

till den begränsade användningen kan vara att pedagogerna kan uppleva situationer 

stressade och då inte tänker på att använda tecken. En annan uppfattning kan vara att det 

kan missgynna barnens möjligheter till att börja använda tecken och att det i sin tur kan 

hämma barnens språk och kommunikationsutveckling. Den vuxne får först börja teckna så 

kan barnet sen teckna (Södra Älvsborgs sjukhus, 2018).  

  

En problematisering av det här då det kommer till läroplansmålet som handlar om “... att 

varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde…” 

(Skolverket, 2016, s. 8), kan vara att de barn som är i behov av att använda tecken får för 

lite stimulans i detta. Det kan kanske leda till att dessa barn inte får möjligheten att 

utvecklas i den mån som det är möjligt. Vi upplever att barnen trots det här kan få många 

av sina grundläggande behov tillgodosedda. Det här kan man tolka som att barnen utan 

teckenanvändningen ändå kan uppleva sitt eget värde.  

  

5.1.1 Riktlinjer i förskolan 

Pedagogerna hade skilda uppfattningar då det kom till frågan om det skulle finnas riktlinjer 

för hur man skulle arbeta med TAKK eller inte. En av fördelarna med riktlinjer var att 

tecken kanske skulle användas mer i verksamheten om det fanns ett mål i läroplanen som 

sa att förskollärare SKA arbeta med TAKK. Tonér (2016) menar att om de finns ett barn 

som använder tecken eller om det finns något annat barn som har en risk att inte utveckla 

sitt språk (tex.) så behövs TAKK.  

En av nackdelarna som Yvonne såg var att det skulle vara svårt att ha riktlinjer då de i 

hennes arbetslag såg tecken som ett hjälpmedel som kunde användas om ett barn var i 

behov av det. En tolkning utifrån det här kan vara att pedagoger som arbetar på en 

avdelning där barnen har ett utvecklat språk kan uppleva att det inte är betydelsefullt att 

använda TAKK. Riktlinjer kan då kanske kännas som ett onödigt krav som ställs på 

pedagogerna.  

En uppfattning utifrån om det inte fanns riktlinjer kan vara att pedagoger missar något 

barn som är i behov av TAKK. Om TAKK skulle vara något som pedagogerna SKA 

arbeta med i förskolan är en analys att det inte skulle vara lika lätt att pedagogerna missar 

något barns behov.  
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5.2 Situationer där pedagogerna vill använda TAKK  

I resultatet framgick ett genomgående tema hos pedagogerna som var att de skulle vilja 

arbeta mer med TAKK än vad de gör idag. Pedagogerna nämnde att de ville arbeta mer 

med tecken i konflikt- och hallsituationer.  

  

En möjlig orsak av det här kan vara att pedagogerna inte har fått tillräckligt med utbildning 

inom TAKK och att det leder till att pedagogerna inte använder tecken naturligt i dessa 

situationer. Teckenanvändningen är ofta begränsad bland pedagoger, det används i mer 

styrda sammanhang. En anledning till att personer som är i behov av tecken inte får sina 

behov tillgodosedda kan handla om att omgivningen inte får den utbildning de behöver 

(Heister Trygg, 2010). En analys utifrån det här kan vara att bara för att pedagogerna kan 

ha en utbildning inom TAKK så behöver det inte betyda att tecken skulle användas i 

förskolan. Det skulle snarare kunna handla om pedagogernas inställning till TAKK.  

  

I konfliktsituationer talade Amanda om att det kunde vara bra att använda tecken för att 

kunna uttrycka sina känslor. Det här kan tolkas som att Amanda tycker att det är viktigt att 

barnen kan göra det. Som Tonér (2016) beskriver så är kommunikation ett grundläggande 

behov hos människan. Genom att kommunicera kan barnet göra sina känslor synliga för 

andra och genom kommunikationen kan man få en bättre förståelse av sig själv (Askland 

och Sataoen, 2014). Trots att tecken kan vara en kommunikationsväg är en uppfattning att 

det ändå inte behöver vara det som behövs för att uttrycka sina känslor i en 

konfliktsituation. Det kan handla om att barn kan få bemötas med en pedagog som är lugn 

och hjälper barnet med att till exempel peka på bilder hur han eller hon känner sig.  

 

5.3 Utmaningar med TAKK  

I resultatet framgick det att pedagogerna såg att en av utmaningarna med TAKK var att 

man som pedagog behöver hålla igång teckenanvändandet hela tiden. Det handlar om att 

både lära sig fler tecken och att även komma ihåg de tecken man lär sig. Heister Trygg 

(2010) beskriver att en svårighet med TAKK och en anledning till att det ibland inte 

används kan handla om brister när det kommer till teckenfärdigheter. Han beskriver även 

att det kan handla om att de som arbetar inte får den utbildning som de behöver. Detta kan 

jämföras med det han beskriver som kunskapshinder, att det kan finnas en okunskap. 

  

En utmaning som Yvonne, Gun och Inger beskrev var att de tror att barnen får en sämre 

kommunikation om de inte får använda TAKK. “Verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. ” (Skolverket, 2016, s. 9). Används 

inte tecken tillräckligt mycket kan en uppfattning vara att barnen inte får utvecklas i den 

mån som det är möjligt när det kommer till språket och kommunikationen. Trots det här 

kan barnen lära sig språk och kommunikation på många andra sätt än bara genom tecken.  

  

Något som kan kopplas ihop med det här är Heister Tryggs (2010) policyhinder. Det vill 

säga att det kan vara en tolkningsfråga då det kommer till hur man ska arbeta med TAKK 

då det inte finns tydliga riktlinjer i lagstiftningar etc. Ett problem kan vara att arbetslag inte 

har en gemensam syn på hur de ska arbeta med TAKK vilket kan leda till att 

teckenanvändningen inte befästs i verksamheten. En annan möjlig tolkning kan vara att de 

anser att det redan har tillräckligt goda arbetssätt för att utveckla barnens språk och 

kommunikation och att de därför inte använder TAKK.  
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5.4 Möjligheter med TAKK  

Pedagogerna såg många möjligheter med att använda sig av TAKK. En möjlighet var att 

tecken som stöd kunde vara ett hjälpmedel för barnen då det kommer till att utveckla 

språket. Skolverket (2016) beskriver att förskolan ska se till att varje barn utvecklar 

“nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp...och kommunicera med andra” (Skolverket, 

2016, s. 10). En förklaring utifrån det här kan vara att pedagogerna har en tanke med 

varför det ska användas och att det kan kopplas ihop med målet från läroplanen. 

  

Anna och Sara talade om kommunikationens betydelse när det kommer till användandet av 

TAKK. Det kunde bland annat hjälpa till att kommunicera med de som inte var hörande 

men också att de barn som inte har ett språk kan få ett språk genom TAKK. 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2012) nämner att det finns olika personer som kan 

använda sig av TAKK. Då tecken kan vara användbart för många olika personer så kan det 

tolkas som att det är betydelsefullt att arbeta med det i förskolan.   

  

Pedagogerna menar att TAKK kan hjälpa barnen att göra sig förstådda och kunna uttrycka 

sig, det kan bidrar till att barnen får en bättre kommunikation och detta kan i sin tur leda 

till ett bättre samspel. Skolverket (2016) beskriver att barnen i förskolan ska få en 

stimulans och utmaning i deras utveckling i språk och kommunikation. 

 

5.5 Barnets språk- och kommunikationsutveckling 

Pedagogerna var eniga om att man lär sig språk och kommunikation genom samspel. 

Kommunikation med barn menade pedagogerna handlar om att vara närvarande, lyssna, 

bekräfta och samtala med barnen. Detta var något som Johansson (2005) belyste, att 

barnen behöver en vuxen som tar sig tid till att lyssna på barnet, försöker förstå vad barnet 

menar och låter barnet uttrycka sig. En problematisering av detta kan vara att det kanske 

inte alltid finns tid till att vara tillräckligt närvarande med varje barn och ge han/hon den 

tiden som skulle behövas då det idag ofta är stora barngrupper. Trots den tid barnen får av 

pedagogerna kanske det kan vara för lite tid för att barnen ska känna sig tillräckligt sedda.  

  

I leken kan det vara bra att som pedagog finnas som ett stöd menade Amanda. Att hjälpa 

barnet att läsa av kroppsspråket på kompisen för att se om kompisen exempelvis är glad 

eller ledsen. Den vuxne har en viktig roll i barnets kommunikation i hur han/hon bemöter 

barnet i vad det gjort eller gör och det barnet upplever.  Den vuxne behöver även försöka 

se vad det är barnet lägger märke till (Johansson, 2005).  

  

Liberg (2010) beskriver att viktiga stöd i barnets språkutveckling är jämnåriga och vuxna. 

Språk och kommunikation är något som barnen kan lära sig av varandra, både av 

pedagoger och av kompisar menade Gun. En fördjupning som kan göras är att koppla det 

Gun pratar om till Vygotskij när han talar om den “fiffiga kompisen”, som beskrivs i 

bakgrunden. En uppfattning kan vara att det är viktigt att barnen får goda möjligheter till 

att samspela med varandra.  

  

Barn som kan vara blyga kan få en möjlighet att kunna kommunicera genom att använda 

tecken istället för att bara använda det talade språket berättade Inger. Förskollärare ska 
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sträva efter att barnen “utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation,” (Skolverket, 2016, s. 12). Barnet kan 

kanske genom att använda tecken lättare påverka sin situation. Barnet kan tycka det är 

lättare att kommunicera med hjälp av tecken än endast med det talade språket. En 

uppfattning utifrån det här kan vara att det ändå är viktigt att pedagogerna ser över 

situationerna och ser om det är tecken som är lösningen för att barnet ska samspela då 

han/hon kan vara blyg. Det kanske finns andra tillvägagångssätt än just tecken. Barnet 

kanske har talet, men det är något annat som behövs för att kunna mötas i ett samspel.  

  

Pedagogerna arbetade med att utveckla barnens språk och kommunikation på lite olika 

sätt. Det kunde handla om rim och ramsor eller att läsa sagor och samtala om vad boken 

handlar om. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att arbetslaget ska “utmana 

barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation...” (Skolverket, 

2016, s. 11). 

 

Gun beskrev att de på hennes avdelning ville bli bättre på att arbeta med olika uttryckssätt 

då hon menade att vissa kan tycka att det är lättare att uttrycka sig på ett visst sätt jämfört 

med ett annat. En analys utifrån det här kan vara att det är viktigt för barnen att de får en 

möjlighet att uttrycka sig på olika sätt och att pedagoger är medvetna om varför det är bra. 

Kanske kan barnen då få uttrycka sig och därmed utmanas i sitt språk och sin 

kommunikation. Kommunikation och språk hör ihop med varandra (Heister Trygg, 2010).  

 
 

5.5.1 Betydelsen av att jobba med barnets språk och kommunikation  

Pedagogerna var eniga om att det är viktigt att jobba med barnens språk och 

kommunikation. Amanda förklarade att barnet genom att kommunicera kan skapa sig en 

identitet. Detta är något som Askland och Sataoen (2014) talar om när de beskriver att 

barnet genom kommunikationen gör sina känslor, handlingar och tankar synliga för andra 

och att barnet genom det kan få en bättre förståelse av sig själv.  

 

I resultatet kom det fram att barnen idag behöver träna på att lyssna på varandra då det är 

viktigt i en kommunikation. “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra” (Skolverket, 2016, s. 8). En tolkning kan vara att barnen lättare kan utveckla de 

förmågor som läroplanen belyser om de har lärt sig att lyssna. 

  

Det kan finnas en frustration i att inte bli förstådd. Gun belyste att det kan vara ett hinder i 

att inte bli förstådd och att det då kanske kan finnas andra sätt att kommunicera på än via 

talet. Frustrationen kan vara något som kan minska när barnet får bli förstådd och förstå 

när TAKK kan användas (Arnald, 2017). En möjlig tolkning utifrån det här kan vara att 

det därför inte behöver vara TAKK som är lösningen i barnens kommunikation utan att 

det finns andra tillvägagångssätt.      

 

Barnen kan hjälpa varandra i kommunikationen. Barnen kan ta till andra 

kommunikationsvägar för att förstå varandra menade Amanda. En reflektion hon hade var 

att trots att tecken fanns där kan det bli svårt att förstå och då kan kompisarna hjälpa till. 

Inger pratade om att barn ibland kan göra ett tecken lite otydligt men att kompisarna då 

finns där och hjälper till och förklarar. Tonér (2016) beskriver att det kan ta olika lång tid 

för barnen att utveckla sitt språk. En tolkning utifrån det här kan vara att tecken kan hjälpa 

barnen till en kommunikation.   
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5.6 Tipsen från pedagogerna  

Pedagogerna talade om olika tips att tänka på i användandet av TAKK, hur man kan göra 

och var man ska börja. Ett tips var att börja i det lilla, det vill säga att använda något 

tecken varje dag. En analys av det kan vara att pedagogerna känner att uppstarten av 

arbetet med tecken inte blir för överväldigande och att TAKK därför kan börja användas 

snabbare i verksamheten. Att börja i det lilla kan då tolkas som ett av tipsen, att börja göra 

tecken i matsituationen till exempel.  

  

Att använda applikationer (appar) i lärandet av tecken var ett annat tips. En tolkning kan 

vara att appar är lätta att få tag på vilket då blir ett lättillgängligt hjälpmedel för 

pedagogerna. Applikationen Instagram användes för att kunna sprida tecken till hemmet. 

En uppfattning utifrån det här kan vara att användningen av Instagram kan koppla ihop 

förskola och hem, att föräldrar/vårdnadshavare genom det får en inblick i förskolans 

arbete. Förskollärare ska “ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten…” 

(Skolverket, 2016, s. 13) 

  

Det sista tipset var att sätta upp en bild på det aktuella tecknet. “Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar intresse för... samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner…” (Skolverket, 2016, s. 9). En tolkning kan vara att barnen 

genom att se tecknet kan bli påmind av tecknet under dagen samt att barnen kan få en 

förståelse för symboler, det vill säga att tecken betyder något. De föräldrar som inte har 

Instagram eller en smartphone kan kanske genom bilduppsättning få en delaktighet i 

verksamheten.  
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6. Diskussion 

I det här avslutande kapitlet kommer vi att diskutera det insamlade materialet. Syftet med 

vår rapport var att undersöka hur TAKK används i förskolan. Våra frågor var: vad 

pedagogerna ser för möjligheter och utmaningar med TAKK, hur de arbetar med TAKK 

och hur pedagogerna arbetar med barnens språk och kommunikation.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån vårt resultat tänker vi att om fler intervjuer hade gjorts hade vi kunnat fått ett 

tydligare resultat. Vi hade kunnat få en större förståelse för hur användningen av tecken 

ser ut på förskolorna. Det hade kunnat varit någon förskola som hade en stor 

teckenanvändning och en annan förskola som inte hade haft någon teckenanvändning, 

vilket hade varit lite avvikande av de intervjuer som gjorts. Om vi även hade gjort 

observationer hade vi troligtvis fått ett ännu mer sanningsenligt resultat, då pedagogerna 

kan säga en sak men göra något annat. Vi hade detta i åtanke när vi skulle göra vår studie 

men vi insåg att det skulle bli ett väldigt stort arbete och tiden skulle troligtvis inte ha 

räckt till. Därför valde vi att endast göra intervjuer.  

 

6.2 TAKK användningen i förskolan  

I resultatet framgick det att pedagogerna använder TAKK i endast några rutinsituationer. 

Som vi skrev i analysen tänker vi att den begränsade användningen kan missgynna barnens 

språk och kommunikationsutveckling. Vi anser därför att TAKK borde ha en större del i 

förskolans vardag då resultatet visade att pedagogerna har en gemensam syn på att TAKK 

är ett bra stöd i barnens språk och kommunikationsutveckling.  

  

Vårt resultat visade på att konfliktsituationer var ett område där man ville börja använda 

tecken. Pedagogerna tänkte att barnen genom det kanske lättare kunde beskriva sina 

känslor. Det här anser vi var en bra reflektion då det är viktigt att barnen kan förmedla hur 

de känner sig. Vi har erfarenheter av att barn i konfliktsituationer inte alltid vet hur de ska 

förklara med ord hur de känner. Detta har då kunnat leda till att barnen antingen blivit 

aggressiva eller passiva. Därför anser vi att tecken skulle kunna vara ett bra hjälpmedel då 

ett stort behov hos människan är att kunna förmedla hur man känner.  

 

I förskolans läroplan står det “... att varje barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde…” (Skolverket, 2016, s. 8). I resultatet 

märkte vi att det fanns en begränsad användning av TAKK och då funderar vi på om alla 

barns behov verkligen blir respekterade och tillgodosedda? Det kan finnas barn som är i 

behov av tecken men som pedagogerna inte lägger märke till, de kan riskera att barnen 

“faller mellan stolarna”. Om det fanns riktlinjer som sa att förskolan ska arbeta med 

TAKK tänker vi att det inte skulle vara en lika stor risk att detta skulle ske. Den 

begränsade användningen kan bero på färdighetshindret som Heister Trygg (2010) talar 

om, att pedagogerna inte har den kunskap de behöver för att kunna använda TAKK.  

  

Orsaken till att man använder TAKK så lite tror vi även beror på att det finns policyhinder 

och kunskapshinder såsom Hesiter Trygg (2010) beskriver. När det inte finns riktlinjer 

eller regler för att pedagogerna ska arbeta med TAKK eller hur de ska arbeta med det kan 

det leda till att pedagogerna inte får den utbildning de behöver. Det blir då en okunskap 
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bland pedagogerna i hur de ska använda tecken. Vi anser därför att det borde finnas ett mål 

i läroplanen som säger att förskollärare SKA använda TAKK i verksamheten för att 

utveckla barnens språk och kommunikation, även riktlinjer för hur man ska arbeta med det. 

Om detta fanns tror vi att det skulle vara naturligt att alla pedagoger fick utbildning inom 

TAKK för att kunna använda det på bästa sätt.  

 

6.3 Möjligheter och utmaningar med TAKK  

 

6.3.1 Utmaningar utifrån pedagogerna  

Pedagogerna såg några utmaningar med användningen av TAKK. Det vi kunde utläsa 

utifrån pedagogernas svar var att det troligtvis fanns ett kunskapshinder och policyhinder. 

Utifrån kunskapshindret tänker vi precis som Heister Trygg (2010). Vi anser att barnen 

genom det får en begränsad användning av tecken då pedagogerna kan ha en okunskap. 

Varför får inte pedagogerna, vare sig man har utbildning eller inte mer utbildning inom 

TAKK? Vi tror att det kan bero på att skolledning och arbetsgivare inte ser behovet och 

betydelsen av TAKK i förskolan. Det vill säga att det finns ett policyhinder. 

  

I den här rapporten har policyhinder nämnts ett antal gånger och det beror på att vi tänker 

att detta hinder är en stor anledning till att TAKK inte har en självklar del i förskolan. Om 

det fanns riktlinjer eller regler för att man ska jobba med TAKK och sedan hur det ska 

användas så tänker vi att det skulle vara viktigt att pedagoger skulle få utbildning inom det. 

Det skulle då kunna leda till att tecken som stöd fick en större plats i förskolans 

verksamhet. En annan anledning till att det inte används i förskolan idag skulle kunna 

handla om ekonomiska resurser, att till exempel kommunen inte har pengar för att ge 

pedagogerna utbildning då pengarna behövs till annat. Vi tänker att om kommunen såg 

betydelsen att jobba med TAKK kanske det här skulle prioriteras på ett annat sätt i 

budgeten.  

  

Några av pedagogerna såg en utmaning i att barnen kunde få en sämre kommunikation om 

de inte fick använda TAKK tillräckligt mycket. Vi har upptäckt att på förskolor så används 

tecken ibland men att det inte alltid känns som en självklarhet i alla situationer. Vi tänker 

på läroplansmålet där det står att barnen i förskolan ska få stimuleras och utmanas i deras 

utveckling och lärande. Får inte barnen använda sig av TAKK upplever vi att barnen 

kanske inte får utvecklas tillräckligt i språket och kommunikationsutveckling. Vi anser att 

trots den här utmaningen behöver pedagoger se över deras användning av tecken. Se i 

vilka situationer som man använder och inte använder tecken och om ens arbete med 

TAKK kan förbättras.   

 

6.3.2 Möjligheter utifrån pedagogerna  

Pedagogerna såg möjligheter med att använda sig av TAKK, att det kunde vara ett 

hjälpmedel på olika sätt då det kom till språket och kommunikationen. Vi anser att det är 

kul att höra att pedagogerna har så bra tankar om användandet av TAKK, att det kan hjälpa 

barnen på många olika sätt. Detta upplever vi är en förutsättning för att tecken ska kunna 

få en större plats i förskolan.  
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TAKK beskrevs bland annat som att det kan bidra till ett bättre samspel. Vi tänker på de 

barn som kan vara i behov av stöd och kanske inte har ett fungerande tal. Genom att 

använda TAKK kan det hjälpa de barnen. I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) står det 

att ingen ska diskrimineras på grund av till exempel en viss funktionsnedsättning. Det är 

något som vi tänker på i användandet av TAKK, att de barn som kan ha en 

funktionsnedsättning genom TAKK kanske kan få uppleva en tillhörighet och att de får 

vänner i förskolan som förstår dem. Om tecken är något som är en självklar del av dagen i 

förskolan, att det inte bara används då det finns ett behov så kanske det inte blir så 

utpekande för de barn som är i behov av det.  

 

6.4 Språk och kommunikation i förskolan 

Det är viktigt att jobba med språk och kommunikation. Pedagogerna ansåg att det var 

viktigt att vara närvarande, lyssna, bekräfta och samtala med barnen. Att ge barnen tid till 

att uttrycka sig. Utifrån detta funderar vi på om alla barn får tillräckligt med tid med 

pedagogerna då det ofta är stora barngrupper. Det är viktigt att pedagogerna reflekterar 

över detta, om de ser alla barn under en dag och hur mycket tid de ger varje barn. Vi anser 

att det är betydelsefullt då de vuxna har en viktig roll då det kommer till hur barnen 

uppfattar sig själva så som Askland och Sataoen (2014) talar om kring barnets 

kommunikation. Vi kan koppla detta till det en av pedagogerna förklarade, att barnet 

genom att kommunicera kunde skapa sig en identitet. Därför är det viktigt att pedagoger 

försöker ta sig tid till att se varje barn.  

  

Det är inte bara pedagogerna som ska lyssna på barnen, de måste även lära sig att lyssna på 

varandra. Förskolans läroplan (2016) talar om att barnen ska utvecklas i att ta hänsyn till 

andra människor. Vi tänker att barnen genom att lära sig lyssna på varandra kan utveckla 

den förmågan som är en viktig del i att förskolans verksamhet ska funka.  

  

Språk och kommunikation visade sig vara något som man lär sig av varandra, som Liberg 

(2010) beskrev, att viktiga stöd är jämnåriga och vuxna. Vi tänker att det här går att koppla 

ihop med den proximala utvecklingszonen som Vygotskij belyser, att vi tar hjälp av 

varandra att klara av en uppgift som vi imorgon kanske kan klara själva. Det tror vi har en 

viktig del i förskolan då barnen behöver se hur både pedagoger och kompisar gör i olika 

situationer. Man brukar säga att barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Vi tänker även 

in imitationen som Vygotskij pratar om. Därför är det viktigt att pedagoger och kompisar 

kan samspela tillsammans för att kunna utveckla sitt språk och sin kommunikativa 

förmåga.  

  

Inger beskrev att barn som kunde vara blyga kunde få en möjlighet att kommunicera 

genom att använda tecken. Barn i förskolan ska få utvecklas då det kommer till att uttrycka 

sina tankar och åsikter och de ska i förskolan känna sig delaktiga (Skolverket, 2016). Vi 

menar att tecken är ett värdefullt hjälpmedel då vi anser att det är viktigt att barnen känner 

att de har en möjlighet att kunna påverka sin situation. Genom tecken kan då barnen 

kommunicera med andra fast de kanske inte alltid har det talade språket.  

  

Olika uttryckssätt som barnen kan uttrycka sitt språk och kommunikation på beskrevs i 

resultatet. På förskolor används det olika uttryckssätt. Det kan handla om till exempel 

målning, rörelse, sång och musik. Det vi funderar på är ifall pedagoger har en tydlig tanke 

med varför de arbetar med dessa olika uttryckssätt? Det känns viktigt att barnen får olika 
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sätt att kunna uttrycka sig på då vissa kan tycka att det är lättare att uttrycka sig på ett 

specifikt sätt. Barnen kan känna sig frustrerade om de inte blir förstådda. Om det finns fler 

sätt att uttrycka sig på kan barnen få en möjlighet till andra sätt att närma sig språk och 

kommunikation. Så som Heister Trygg (2010) säger, att kommunikation och språk hör 

ihop. Därför anser vi att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om detta.   

 

6.5 Slutsats  

Syftet med vår rapport var att söka kunskap om tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation kunde vara till stöd för barnens lärande och utveckling samt vad 

pedagogerna hade för reflektioner kring TAKK, språket och kommunikationens betydelse 

i barnens utveckling. Vi upplever att teckenanvändningen är begränsad men att 

pedagogerna har en gemensam syn på att de vill arbeta mer med det då de tänker att det 

kan gynna barnen på olika sätt. Det finns både möjligheter och utmaningar med TAKK 

men vi upplever att trots de utmaningar som finns är pedagogerna positiva till 

användandet av tecken. Vi upplever det som viktigt att använda TAKK i förskolan då det 

kan hjälpa barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling. Därför anser vi att 

TAKK skulle kunna användas mer i förskolan. Därför TAKK!   
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Bilaga 1-Informationsbrev 

Informationsbrev  
 

Vi är två studenter via Umeå Universitet som går sista terminen. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete som handlar om TAKK. Vi heter Elinn Åkerlund och Lina Steinwall. En av oss 

kommer att komma till er och göra en intervju. För att kunna få lite förståelse av vad, hur och 

varför vi gör detta så kommer här nedan lite allmän information.  

 

Syfte: För att vi vill se hur pedagoger använder sig utav TAKK i förskolan och vad de har för 

reflektioner kring detta.  

 

Allmän information: Intervjun kommer ta ca 30 minuter. Vi kommer ställa frågor om hur ni 

använder TAKK och i vilka situationer ni använder det. Sedan även om möjligheter och 

utmaningar med att använda TAKK. Sen i avslutning av intervjun vill vi veta vad ni tänker kring 

arbetet med språk och kommunikation. Vi har tänkt att spela in intervjun och sedan transkribera 

den. Du kommer vara anonym i vår rapport. Du får gärna ta del av vår rapport när den är klar.  

 

Vad är TAKK?  

För att få en liten förståelse vad TAKK är har vi gjort en liten beskrivning.  

“ TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det innebär att man 

kompletterar det talade språket med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga det man säger.” 

(Tisell, 2009:8) Det är inte teckenspråk utan tecken som används för att förtydliga de viktigaste 

orden i meningen samtidigt som talet (Tonér, 2016). Tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation kan även kallas Tecken som stöd (TTS), Tecken till tal (TTT) eller 

Teckenkommunikation (Stockholms län och landsting, 2010). 

 

Vi ses!  
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Bilaga 2-Intervjuguide 

Intervjuguide (reviderad)   
Innan du läste vårt informationsbrev, hade du hört talas om TAKK då?  

 

Hur ser pedagogernas användning utav TAKK ut?   

• Hur ser användningen av TAKK ut?  

(Om de inte använder det - Varför inte?) 

 

• Använder ni pedagoger TAKK lika mycket och på samma sätt? 

(Hur använder ni det då?) 

 

• Har ni pedagoger utbildning inom TAKK? 

Om ja, vad gav den utbildningen dig? 

Om nej, är det något du skulle vilja ha och isåfall varför? 

 

• Tycker du att alla pedagoger skulle behöva ha en utbildning inom TAKK? 

 

• Har ni en gemensamma plan för användningen utav TAKK?  

Om ja, hur ser den ut?  

Om nej, varför inte?  

 

• Tycker du att det bör finnas några riktlinjer för hur man ska arbeta med TAKK i 

förskolan? 

Om ja, vad skulle det kunna bidra med? 

Om nej, varför inte? 

 

I vilka situationer använder pedagogerna TAKK? 

• I vilka situationer använder ni i arbetslaget TAKK? 

 

• Varför använder ni TAKK i dessa situationer? 

 

• Finns det situationer då ni inte använder TAKK och vilka situationer är det? 

• Varför använder ni inte TAKK i dessa situationer? 

 

Vad ser pedagogerna för möjligheter och utmaningar med TAKK? 

• Vad ser du för utmaningar med TAKK? 

x Hur påverkas barnen om de inte får TAKK? 

 

• Vad ser du för möjligheter med TAKK?  

x Hur kan det gynna barnen? 

 

• Har du eller ni upplevt någon situation där ni tänkt att TAKK har hjälpt ett visst barn?  

 

• Har ni upplevt att TAKK någon gång hämmat ett barn? (barnet blivit frustrerad, nedstämd 

etc.) 



 

 

 

 

Språk och kommunikation 

• Hur anser du att barn lär sig språk och kommunikation? 

 

• Hur arbetar ni med att utveckla barnens språk och kommunikation? 

 

• Vad tror du det har för betydelse att jobba med barnens språk och kommunikation? 

 

• Anser du att språk och kommunikation går att koppla ihop med TAKK? 

 

• Har du sett att barnen tar hjälp av varandra i lärandet av tecken och språk?  

x Om ja, Hur tar de hjälp av varandra?  

 x Om nej, tror du det skulle kunna vara något ni kan jobba med? 

 

• Kan man se skillnad på stämningen i barngruppen när TAKK har börjat användas? 

Om den har det, isåfall på vilket sätt? 

 

• Har du några konkreta tips man kan ge någon som vill börja arbeta med TAKK?  

 

 

 


