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Sammanfattning 

 

Denna studie syftar till att undersöka användandet av tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolan. Forskningsfrågor som studien utgår 

ifrån är hur TAKK används i förskolan, vad pedagoger ser för syfte med användandet av 

TAKK samt om teckenstöd kan ha betydelse för barns språkutveckling. Studien berör hur 

teckenstödet används men även vad litteratur och forskare säger i ämnet språkutveckling och 

teckenanvändning. Undersökningen utgår från intervjuer med förskollärare om deras syn på 

användandet av TAKK samt hur de ser på TAKK i relation till barns tillägnande av språk. I 

studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats och fyra förskollärare intervjuats. 

Förskollärare representerade i denna studie använder sig av TAKK i det vardagliga arbetet i 

förskolan.  Både förskollärarna i studien och forskare är eniga när det gäller hur barn tillägnar 

sig TAKK som en alternativ kommunikation. Barn är kommunikativa redan från födseln och 

tecken kan hjälpa barn till att kommunicera innan det verbala språket har mognat fram. Det 

fanns flera olika syften varför förskollärarna i studien använder sig av TAKK i deras 

verksamhet. Det var både av anledningen att barn med behov av alternativ kommunikation 

fanns i barngruppen men även för att tydliggöra språket för barnen.   

Nyckelord: teckenstöd, kommunikation, talspråksutveckling, uttrycksform 
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1. Inledning 

I den här rapporten har jag forskat kring användningen av TAKK (tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation i förskolan) i förskolan. När jag har varit ute och vikarierat 

eller under min verksamhetsförlagda utbildning varit ute på förskolor så har jag sett att många 

pedagoger har valt att använda sig av TAKK i verksamheten på förskolan. Användandet kan 

ha varit i sångerna de sjunger, vid matsituationer eller i den övriga vardagliga verksamheten. 

Syftet med användandet kan till en början ha varit att det finns barn med behov av alternativ 

kommunikation i barngruppen, men där jag har varit ute har hela avdelningen eller förskolan 

blivit involverade i TAKK.  

Som jag ser det så blir TAKK i en verksamhet inte bara någonting som påverkar barnet med 

behov av tecken som stöd utan det berör alla barnen på förskolan och hela personalgruppen. 

Med anledning av detta är det av intresse för mig att se på hur barnen i en verksamhet som 

använder sig av TAKK påverkas i sitt tillägnande av språk.   

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) står det att förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och även att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk 

och kommunikation med andra. Min utgångspunkt grundar sig i Vygotskijs teori om att barn 

utvecklas i kommunikation med andra. Med denna grund vill jag undersöka pedagogernas 

användande av alternativ kommunikation och i detta fall tecken som alternativ 

kommunikation samt förhållandet mellan detta och barns språkutveckling.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers syn på användandet av TAKK i 

förskolan. För att ta reda på detta har jag utgått från dessa frågeställningar.  

Hur används TAKK i förskolan?  

Vad är pedagogernas syfte med att använda TAKK?  

Hur upplever pedagogerna betydelsen av TAKK i barnens språkutveckling?
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för forskning och litteratur inom följande områden. 

Jag börjar med att ge en inblick i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Vidare kommer jag att beröra barns språkutveckling, kommunikation samt 

relationen mellan TAKK och språkutveckling. Till sist så nämner jag Lev Vygotskijs teori 

kring språkutveckling och socialt samspel samt vad som står skrivet i läroplanen för 

förskolans verksamhet.  

 

3.1 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)  

TAKK bygger på användandet av tecken ur det svenska teckenspråket som är delvis 

förenklade. (Heister Trygg 2009) Det används både för att användaren ska kunna uttrycka sig 

och för att kunna förstå budskap från omgivningen. TAKK används för att förstärka det 

viktiga i en mening eller sats. Man kan likna det vid understrykningar i en skriven text. 

Omgivningen använder tecken för att underlätta förståelsen av ett meddelande till personen 

med behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Tecknen utförs 

samtidigt som orden uttalas. Personen med behov av AKK behöver lära sig hur tecken 

används för att göra sig förstådd. (Heister Trygg 2009) 

Under senare delen av 70-talet började tecken ur det svenska teckenspråket omformas och har 

sedan dess använts bland t.ex. personer med utvecklingsstörning. Men det fanns även 

entusiaster som undersökte användningen av tecken med hörande barn som hade behov av 

stöd i sin kommunikations- och språkutveckling. Metoden var inte okontroversiell – farhågor 

fanns om tecken skulle störa en samtidig talutveckling. (Heister Trygg, 2010) Detta 

dementerar dock Goodwyn et al. (2000) då de säger att de inte såg någon risk med att barnen 

inte tillägnar sig talet.  Noggranna uppföljningar i deras forskning visade att de teckentränade 

barnen fick ett språkligt försprång jämfört med barnen utan teckenträning. De menar att 

försprånget var störst i början och att det sedan klingade av i treårsåldern. Goodwyn et al. 

(2000) anser även att användandet av tecken ökar hellre än minskar barnets motivation till att 

tala. Heister Trygg (2010) menar att man med små barn vet man inte när talet utvecklas eller 

om det kommer att utvecklas. Syftet, menar hon, med att använda TAKK är för att stötta 

kommunikation och språk och målet är ofta att barnet ska tala.  

Att tillägna sig alternativ och kompletterande kommunikation är enligt Heister Trygg (2009) 

en långvarig och en mycket komplex process och den involverar inte bara den enskilde utan 

också hela barnets omgivning. Ernklev (2010) menar att användandet av TAKK ger barnet 

kommunikationssätt i det dagliga livet, utvecklar barnets förståelse och viljan till 

kommunikation samt stimulerar talet. Goodwyn et al. (2000) menar att den period när ett barn 

kan förflytta sig själv men inte tala är problematisk för både de vuxna och barnet. Men de 

upptäckte i sin forskning att föräldrarna som använde sig av teckenspråk som AKK gjorde 

kommunikationen med barnet lättare och samspelt mer positivt eftersom de oftast kunde möta 

barnets behov innan det började gråta.  
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En 16-månaders, som vaknade gråtandes på natten, kunde peka och visa tecknet 

för ”rädd” så att hans mamma kunde förstå att han var rädd för clowndockan på 

hans byrå. Utan tecknet hade hon kanske lagt dockan i sängen med honom. (s. 

101) 

En 14-månaders kunde teckna ordet ”varmt” (blåste hårt) för att hans mamma 

skulle veta att maten var för varm, när badvattnet var för varmt och även när 

plattorna bredvid poolen var för varma.(s. 102) 

(Goodwyn et al. 2000) 

Heister Trygg (2009) menar att ett litet barn förstår mer än det kan uttrycka. Tecken är lättare 

att utföra än tal eftersom den finmotorik som krävs i händerna inte är lika avancerad som den 

som krävs för finmotoriken i talorganen. Detta menar även Ernklev (2010) då han säger att 

tecken är mer grovmotoriska än talet och därför lättare att uttrycka sig med. 

Tecken är lättare att förstå än tal eftersom det är lättare att tolka synintryck än hörselintryck. 

Bl.a. finns tecknen kvar längre i rummet än orden uttalas anser Heister Trygg (2009). Ernklev 

(2010) menar även att en vuxen som tecknar talar långsammare. Ernklev (2010) anser att 

tecken i kombination med mimik gör uttrycken mer levande och därmed mer nyanserade och 

livfulla. Vidare menar Heister Trygg (2009) att tecken lyfter fram det viktigaste i ett 

meddelande eftersom man enbart tecknar huvudorden och bortser från småord. Tecken är ofta 

bildlika, säger Ernklev (2010). Det gynnar förståelsen och tecken blir därför även lätta att 

hitta på. Heister Trygg (2009) menar att ord är ungefärliga och inte har tydligt samband med 

sitt innehåll, men att tecken är lätta att förstå eftersom de liknar det som de betyder.   

Syftet med TAKK är enligt Heister Trygg (2010) att bidra till kommunikation och samspel 

med andra. Förmågan att kommunicera är grundläggande och tidigt samspel med andra är 

avgörande för utveckling, anser hon. Hon menar vidare att kommunikation är en förutsättning 

för språk, men språk eller tal är inte förutsättning för kommunikation. Både kommunikation 

och språk kan fungera utan tal, men då behövs andra symboler än talade ord. Hon menar 

också att TAKK kan minska den frustration som ofta uppstår när det är stor skillnad mellan 

det individen förstår och det som individen själv kan uttrycka.  

 

3.2 Språkutveckling 
Barn föds med grundläggande biologiska förutsättningar att lära sig språk. (Sandberg, 2009) 

Från det vi föds kommunicerar vi genom ögonkontakt och kroppsrörelser. Barn känner igen 

mammans och pappans röst då de föds. Och ju äldre barnet blir, desto tydligare blir det att 

barnet klarar av att samtala bl.a. genom ögonkontakt. Med språket får vi kontakt med andra 

människor. Det innebär att språket är väsentligt för människans hela utveckling. (Svensson, 

1998) Svensson menar även att språket har i huvudsak en social funktion. Heister Trygg 

(2010) menar att man förstår språk innan man själv kan använda sig av, eller uttrycka sig med 

språkliga symboler. Små barn mellan 10 månader och 24 månader är väldigt motiverade att 

kommunicera om specifika saker, men det kan vara lång tid kvar till dess att finmotoriken är 

så utvecklad att de kan säga de relevanta orden. (Goodwyn et al. 2000) 
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Språkförmågan är en komplex förmåga, där arv, personlighet och miljön har stor betydelse. 

Sandberg (2009) menar också att språkutvecklingens inifrånperspektiv handlar om barnets 

egen nyfikenhet och strävan efter bekräftelse, delaktighet och gemenskap. För att 

språkförmågan ska utvecklas på ett förväntat sätt måste barnet, enligt Sandberg, ha ett intresse 

av andra människor och en vilja att kommunicera med dem.  

Samtal under lek och samvaro både mellan vuxna och barn och barn emellan, utgör den 

viktigaste källan till språkstimulering enligt Sandberg (2009). Vidare säger hon att det som är 

allra mest centralt för att barn ska utveckla sin språkförmåga är att de omges av engagerade 

människor som bekräftar dem. Hon menar att ”små barn lär sig prata för att vi pratar med dem 

som om de redan kunde”. Det goda samtalet, dialogen, har därmed blivit den huvudsakliga 

grunden för den fortsatta språkutvecklingen enligt Sandberg. 

  

3.3 Kommunikation 
Med kommunikation avses att dela något med någon. Det latinska ordet communicare betyder 

”göra gemensamt”, en person delger andra något och det sker ett ömsesidigt utbyte (Svensson 

1998). Kommunikation är en dynamisk process, komplex och svårbeskrivbar. Väldigt 

förenklat kan man beskriva det som att en sändare formar ett meddelande utifrån tankar och 

erfarenheter. Meddelandet kodas i tal och eller i icke-verbal kommunikation. Mottagaren nås 

av meddelandet, reagerar på det och reaktionen återför till den ursprungliga sändaren som nu 

blir mottagaren osv. (Heister Trygg 2009)  

För att barn ska utveckla sitt språk och sin kommunikations förmåga på ett förväntat sätt och i 

en förväntad ålder, krävs vissa grundläggande förutsättningar hos både barnet och 

omgivningen, menar Sandberg (2009). Sirén (1997) anser dock att kommunikativ kompetens 

är ett relativt begrepp och att det är beroende på den enskilda individens behov och 

förutsättningar. Heister Trygg (2010) uttrycker att omgivningen är avgörande för barnets 

språkliga utveckling. Behovet av kommunikation är grundläggande för oss anser Heister 

Trygg (2009) Och hon menar även att syftet med kommunikation och språk är att skapa 

kontakt och dela upplevelser. Det är i lek, naturligt samspel och i samtal som språket har de 

största möjligheterna att utvecklas Heister Trygg (2010).  

 

3.4 Tecken och språkutveckling 

Gester och ansiktsuttryck kompletterar den språkliga kommunikationen och därmed 

stimuleras språkutvecklingen genom att ”Ju mer man lyckas göra sig förstådd, desto mer vill 

man uttrycka”. Av den anledningen är det viktigt att följa vad små barn visar intresse för och 

ge dem positiv och tydlig bekräftelse. (Sandberg, 2009) Blickar och gester är mycket 

betydelsefulla i små barns kommunikation säger Svensson (1998) Hon menar även att 

kroppsspråket kan bestå av fysisk närhet och fysiska kontakter, kroppshållning, 

fot/benrörelser, hand/arm rörelser, gester, ansiktsuttryck och blickar. 
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Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) menar att de har i sin studie sett att symboliska gester 

är vanligt bland barn från 10 till 24 månader. Gesterna fyller en praktisk funktion innan det 

verbala språket fyller en likvärdig funktion. Iverson och Goldin-Meadow (2005) menar att 

gesterna i den här åldern är ofta att barnen pekar på objekt i omgivningen för att 

kommunicera. Även Sirén (1997) skriver att gester betyder mycket för barns tidiga 

språkutveckling. Hon belyser även tidigare forskning som visar på att ett barn i ettårsåldern 

kombinerar gester och ljud med en tydlig kommunikativ innebörd och det är gesterna i denna 

kommunikation som är av betydelse för att tolka barnets avsikt. Iverson och Goldin-Meadow 

(2005) menar också att små barn kommunicerar med gester innan de kan tala och att gesterna 

ger barnen en möjlighet att kommunicera information innan de kan uttrycka sig verbalt. 

Iverson och Golkdin-Meadow anser även att efter barnet har börjat prata så fortsätter de att 

använda gester i kombination med ord vilket gör att de tidigt kan producera meningar med 

flera ord och detta menar de lägger en grund för språkinlärning.  

Heister Trygg (2010) skriver att genom att TAKK i årtionden har använts i förskolor och 

skolor med barn med funktionsnedsättning har pedagoger kommit i kontakt med tecken och 

sett positiva resultat av användande, då de ibland har provat hur tecken kan användas som 

stöd för barn som inte tillhör målgruppen. Goodwyn et al. (2000) menar att eftersom tecken 

kan förvärvas tidigare än verbalt språk så har barn som kan några tecken ord och några 

verbala ord den fördelen att de kan svara och respondera på vuxna och andra barn vid fler 

situationer än om de bara hade haft de verbala orden. Sirén (1997) refererar till Olsson (1984) 

som menar att nackdelar med teckenanvändning kan vara att det kan uppstå svårigheter om 

man är upptagen med händerna och så inte har möjlighet att teckna. Dessutom måste 

kommunikationen hela tiden befinna sig i synfältet för de personer som är delaktiga i ett 

samtal. Sirén skriver fortsättningsvis att det är viktigt att tecken blir ett 

kommunikationsalternativ som även används utanför de rena undervisningstillfällena 

eftersom det då också blir användbart i vardagen. Hon menar att tecken är i första hand ett 

hjälpmedel på väg mot ett talat språk, i andra hand ett komplement till ett otillräckligt tal och i 

tredje och sista hand ett alternativ. En annan nackdel menar Sirén är att kommunikationen är 

begränsad till hur teckenkunniga personerna i omgivningen är. Även om man kan förstå och 

producera några tecken så är ordförrådet ofta litet i jämförelse med modersmålet och då 

används inte tecken i den omfattningen som krävs för att barns språkutveckling ska 

stimuleras, menar hon.  

Iverson och Goldin-Meadow (2005) har funnit i deras forskning att gester hjälper till att 

utveckla, och är starkt relaterat till språkutveckling hos små barn. Gester ger en signal till 

barnets kommunikativa partner att barnet är redo för det verbala språket och redo att 

kommunicera. Gester kan vara ett sätt för att barnet förstår betydelsen av ord menar forskarna. 

De menar även att gester kan bana en väg för barnets framtida språkliga utveckling 
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3.5 Teoretiska utgångspunkter 

 3.5.1 Lev Vygotskijs teori 

Språkutvecklingen är enligt Vygotskij beroende av många faktorer, både biologiska som 

sociala faktorer. Språkutvecklingen måste därför studeras både ur ett utvecklingsperspektiv 

och ett kulturellt, socialt och historiskt perspektiv samt ett individperspektiv. (Svensson, 

1998) Vygotskij ansåg att språket har två funktioner. Det har betydelse för att socialt 

samordna människors verksamhet och språket är ett redskap för tänkande. Vygotskij betonar i 

hög grad de sociala erfarenheternas betydelse för språkutvecklingen.  

För att språket ska utvecklas krävs socialt samspel. Socialt samspel medför att barn vill 

kommunicera och tala. Men även att de lär sig hur språk används, att producera tal och lär sig 

språkregler. (Svensson, 1998) Barnets språk utvecklas och fungerar först i ett socialt 

sammanhang enligt Vygotskij. 

  

 3.5.2 Läroplanen för förskola 

I läroplanen för förskolan från Skolverket (2010) står det skrivet att förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. I dokumentet så står det även att språk och 

lärande hänger samman, och även språk och identitetsutveckling.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 

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

frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Skolverket 2010)  

I läroplanen står det även beskrivet att det är förskolläraren som har ansvaret för att arbetet i 

arbetslaget sker så att barnen stimuleras och utmanas i deras språk – och 

kommunikationsutveckling. (Skolverket 2010)  
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4. Metod 
Jag har valt en kvalitativ ansats till min forskning. Utifrån de teorier som finns beskrivna, 

samt syftet och frågeställningarna, var kvalitativa intervjuer en undersökningsmetod som jag 

ansåg mest lämpad för den studie jag har valt att göra. Kvalitativa intervjuer valde jag för att 

jag ansåg att observationer inte skulle kunna besvara mina frågeställningar på ett adekvat sätt 

eftersom forskningsfrågorna riktar sig till pedagogers syn kring ämnet. Dimenäs (2008) menar 

att man som lärare har stor nytta av att veta hur andra lärare ser på innehåll och metoder i 

undervisningen. Dessutom hade jag möjlighet att ställa följdfrågor. Dimenäs (2008) säger att 

den kvalitativa intervjun liknar till formen ett samtal, men skiljer sig genom att det har ett 

bestämt fokus. Han menar att det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och 

ser till att man håller sig till ämnet. Dalen (2007) skriver att avsikten med en intervju är att få 

fram träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av 

sin livssituation. Vidare säger hon att den kvalitativa intervjun är speciellt lämpad för att ge 

insikt om intervjupersonens egna erfarenheter, tankar och känslor. Johansson och Svedner 

(2006) skriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så 

uttömmande svar som möjligt, frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta 

upp allt hon har på hjärtat. 

 

Backman (1998) beskriver dock en svårighet med den kvalitativa forskningsmetoden. Han 

menar att forskaren kan, eftersom forskaren är ett av redskapen i forskningen, lägga till sina 

egna åsikter och befästa dessa när denne läser forskning som finns på området. Han menar att 

man bör gå in neutral i forskningsfältet så att man kan upptäcka de nya upptäckterna. 

Dimenäs (2008) skriver också att man på grund av sina tidigare erfarenheter i ämnet inte är 

objektiv, men samtidigt inte helt subjektiv.  

 

4.1 Urval 
Jag har intervjuat fyra förskollärare. Detta av den anledningen av mitt kommande yrkesval 

som förskollärare och att jag därför tycker det är intressant att se det ur förskollärarnas 

perspektiv. En av förskollärarna arbetar på en fristående förskola och de övriga arbetar alla 

inom den kommunala verksamheten. Alla förskollärarna arbetar utanför en mellanstor stad i 

norra Sverige. Jag har försökt att bredda urvalet både genom vilken ålder det är på barnen i 

den verksamhet som förskollärarna arbetar i och även hur mycket erfarenhet och utbildning de 

har i ämnet. Detta finns närmare beskrivet i resultat avsnittet. Johansson och Svedner (2006) 

skriver att när man väljer intervjupersoner så kan det vara bra att ta med personer med olika 

erfarenhetsbakgrund, eftersom det ökar chansen att finna de viktigaste uppfattningarna och 

varianterna av dem. Jag valde att enbart intervjua förskollärare som arbetade i en verksamhet 

där de använder sig av stödtecken eftersom det är i enlighet med mitt syfte. Detta begränsade 

antalet informanter till denna forskning.    

Det var även viktigt för mig att informera intervjupersonerna om forskningsetiken som jag har 

utgått ifrån. Dalen (2007) skriver att informanten måste känna sig säker på att de uppgifter 
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som lämnats under intervjun behandlas med sekretess och att de inte ska kunna spåras till den 

personen som lämnat en viss uppgift. Denna etik har jag som utgångspunkt i min forskning.  

 

4.2 Datainsamling 
Jag valde att intervjua intervjupersonerna på deras arbetsplatser. Syftet med studien hade 

presenterats muntligt i förväg, och vid en av intervjuerna presenterades även de 

frågeställningar som jag utgick ifrån. Intervjuerna spelades in för att jag lättare skulle kunna 

ställa följdfrågor och för att få med allt som pedagogerna sa. Johansson och Svedner (2006) 

menar att man helst bör spela in kvalitativa intervjuer, men att man då måste be den 

intervjuade om tillstånd till detta. Varje intervju varade i ca 20-40 min.  

Jag transkriberade varje intervju efter genomförandet. Intervjun skrev jag ordagrant ner men 

uteslöt pauser och nonsens ord som hm:ande och liknande eftersom jag ansåg att det inte hade 

någon betydelse för svaren som gavs. Jag gav varje informant ett fingerat namn. När alla 

intervjuer var transkriberade färgkodade jag varje intervju för att lättare kunna hålla isär vem 

som har sagt vad i intervjuerna. För att kunna gruppera svaren så gjorde jag rubriker av mina 

forskningsfrågor i ett dokument och kopierade in varje informants svar under den rubrik som 

kändes bäst lämpad. Sedan omformulerade jag informanternas svar i talspråk till brödtext.  
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5. Resultat 
Jag har valt att sammanställa intervjuerna i den här delen utifrån mina forskningsfrågor. De 

var: hur används TAKK i förskolan? Vad är pedagogernas syfte med att använda TAKK? Hur 

upplever pedagogerna betydelsen av TAKK i barnens språkutveckling? Jag benämner de 

intervjuade pedagoger och de har fått fingerade namn. Linda har arbetat som förskollärare i 11 

år och under dessa år arbetat med barn med hörselskada eller hörselnedsättning under sex år, 

hon har utbildning i teckenspråk och TAKK. Hon arbetar på en förskola med tre avdelningar 

och hon arbetar på avdelningen med treåringar. Karin har både barnskötarutbildning och 

förskollärarutbildning, det senare har hon arbetat med i 15 år. Hon arbetar på en friskola och i 

en åldersintegrerad förskola. Karin har ingen utbildning i TAKK. Lotta har arbetat som 

förskollärare sedan hon gick ut sin utbildning 1978. Hon har även arbetat som assistent till ett 

barn med teckenspråk som första språk. Lotta har utbildning i TAKK. För tillfället arbetar 

Lotta inte i en förskoleverksamhet. Maria är utbildad förskollärare sedan 14 år, hon har 

utbildning i TAKK. Hon arbetar på en förskola med 3 avdelningar och hon arbetar med 

tvååringar.  

 

5.1”… i alla situationer där du kommunicerar med en annan individ”. 
På frågan om hur pedagogerna använder sig av TAKK i verksamheten så svarade alla 

pedagoger som intervjuades att de arbetar med TAKK i den dagliga verksamheten på förskola. 

Däremot ser användandet ser lite olika ut. På alla ställen används tecken i samlingar och vid 

matsituationerna. Alla pedagogerna jag intervjuade beskrev även barnens nyfikenhet kring 

TAKK och alla pedagogerna beskrev att barnen ofta frågade om hur man tecknade vissa ord.  

Vi använder oss av TAKK vid samlingarna, för att förstärka orden. Barnen är 

jättenyfikna, jag ser på dem att de verkligen vill veta. Vi använder oss av TAKK 

mycket vid måltider, samlingar och sagostunder, även om det inte är stödtecken i 

sagorna, så är det ju jättekul att förstärka orden i böckerna med tecken. Jag gör 

så gott jag kan, jag försöker att använda stödtecken flera gånger varje dag och 

fortsätter ofta också när jag kommer hem. (Maria) 

I den verksamheten där Maria arbetar började all personal på hela förskolan att använda sig av 

TAKK när det började ett barn med en hörselskada och behovet fanns för en alternativ 

kommunikation. Behovet av tecken var för att barnet skulle förstå vad personalen sa, men 

också för att kunna kommunicera med de andra barnen på förskolan. På denna förskola fick 

alla i personalen gå en grundutbildning i TAKK för att sedan kunna arbeta aktivt på alla 

avdelningar.  

På Karins förskola började pedagogerna med stödtecken för att en flicka med en diagnos som 

gör att hon är sen i språkutvecklingen har behov av TAKK. Där hade ingen i personalen 

använt sig av stödtecken innan och de fick heller ingen utbildning i TAKK utan pedagogerna 

har hämtat sin kunskap i litteratur. Karin beskrev att de försöker att inrikta sig på ett 

ämnesområde i taget när det gäller hur de använder stödtecken i deras samlingar. De har även 



 10 

försökt att lära barnet de viktigaste orden för saker som hon behöver säga i vardagen på 

förskolan.  

Vi förstår ju det mesta som hon säger, men ibland när det blir för svåra ord eller 

för mycket ord så har vi svårt att höra. Då försöker vi lära henne stödtecken hon 

kan använda, bara några stödord så att vi förstår vad hon menar. (Karin) 

Karin berättar i intervjun att de använder tecken med alla barn i samlingarna. Under en period 

har de nu pratat mycket kring djur och färger. Matsituationerna nämner hon också som ett 

tillfälle då barnen och personalen använder sig av tecken. Vid matborden har pedagogerna satt 

upp tecken för de vanligaste orden i matsituationen. I hallen med påklädningssituationen har 

de gjort på samma vis men där använder pedagogerna sig inte av tecken. Karin menar att det 

är på grund av att det är en så stressig situation. Flera av pedagogerna menar att tecken 

används överallt i verksamheten  

Du kan använda det i varenda situation, i alla situationer där du kommunicerar 

med en annan individ. (Lotta)  

Linda säger att de använder sig av tecken jämt även de dagar när barnet med behov av 

teckenstöd inte är på förskolan. Hon säger i intervjun att de använder TAKK utifrån vad 

pedagogerna kan och att de alltid har händerna framme i verksamheten.  Linda berättar om 

hur de arbetar med TAKK i sina samlingar. De använder sig av sångpåsar där man utgår från 

en bokstav eller ett tema. I påsen finns då en figur, en bild på samma figur med tecknet för 

denna figur och även de barn vars begynnelsebokstav är den samma som figurens. Sedan 

sjungs en sång som handlar om denna figur där även stödtecken används i sången.  

Persontecken till varje barn är något som Lotta och Linda nämner som någonting de jobbar 

med. Varje barn har fått ett personligt tecken som används samtidigt som man uttalar namnet 

på personen. Både Lotta och Linda menar att det är individens personlighet eller något som 

beskriver personen som avgör det personliga tecknet. Barnen får en personlighet och så kan 

de kommunicera med varandra på ett annat sätt. Även vid utevistelsen beskriver Maria att 

TAKK användes. Hon menar att det används istället för att ropa och skrika till barnen att det 

är dags att gå in eftersom det är enkelt för barnen att se vad som tecknas, och pedagogerna 

sparar på rösterna.  

Lotta berättar om en specialpedagog som har jobbat mycket med ledarskap hos lärare och 

lärarens fysiska framtoning. Lotta och specialpedagogen funderade tillsammans om det skulle 

fungera att använda en gest istället för att hela tiden behöva prata. Lotta upplevde sedan att 

genom att använda en gest eller tecken för något som man vill att barnen ska göra, så behöver 

man inte säga någonting flera gånger utan det räcker med en gång.  

Det är ju fantastiskt hur man kan använda kroppen och uttryck i ansiktet. Jag har 

märkt i samlingen hur man kan få barnen tysta genom att bara använda mig av 

tecken. Då säger jag (Karin visar tecknet för att vara tyst och sitta ner på mattan 

och att de ska ha samling) och det fångar verkligen deras uppmärksamhet när jag 

gör någonting med mina händer samtidigt. (Karin)  
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Maria beskriver i intervjun hur tecken även har blivit något som används mellan de vuxna på 

förskolan. Om någon personal är ute och den andra är inne, så kan man förklara att man bara 

ska byta en blöja och sedan kommer ut, utan att behöva springa till dörren och säga det så kan 

man istället teckna genom fönstret beskriver Maria.  

Karin berättar att hon började använda bokstavstecken i samlingarna när de arbetade kring 

ramsor. Då hade de en bokstav i veckan som de sedan bytte för varje vecka. Men det var 

ingenting som barnen intresserade sig för, så de valde att sluta med detta.  

Flera av pedagogerna nämner pedagogernas användande av tecken som en viktig del i 

introducerandet av stödtecken. Maria, som har ett hörselskadat barn i barngruppen, uttrycker 

att hon märkte tydligt hur mycket barnen använder tecken beroende på hur mycket personalen 

använder sig av TAKK. Hon menar att all personal just nu inte tecknar och då tecknar inte 

heller barnen så mycket. Hon tror att det beror på att barnen ser att det är ”okej” att inte 

teckna. Hon fortsätter och menar att barnen märker det tydligt på de vuxna:  

 Det är vår skyldighet att våra barn ska kunna prata med barnet som behöver 

tecknen som stöd. Vi har ett ansvar för alla barn på förskolan och även mot det 

här barnet som behöver tecken. Ska hon ha en chans att få kontakt med andra 

barn så måste ju vi underlätta för henne genom att teckna och föregå med gott 

exempel, i hela barngruppen. (Maria) 

Lotta menar också att det är viktigt att pedagogerna använder de rätta tecknen och att de är 

tydliga i sitt tecknande så att barnen tolkar dem rätt. Normalt när man ser ett barn som börjar 

teckna, så tecknar de upp och ner och bak och fram och lite slarvigt. Det kan vara lite svårt att 

tolka det barnen säger, precis som barn som börjar prata som snubblar runt på bokstäverna 

säger hon. Lotta säger vidare att det gäller att pedagogerna verkligen läser på ordentligt och 

använder dom tecken som de kan och sedan hoppa över de tecken som de känner sig osäkra 

på. Hon menar att man ska använda de tecken som man känner sig säker på, hellre det än att 

teckna många tecken.   

 

5.2 ”Det är en ära och en glädje att se barnen när de blir förstådd…” 
Vad är syftet med att använda TAKK i förskolan var en av forskningsfrågorna och där menar 

Lotta och Maria att de bland annat har upplevt att tecken hjälper dem att dra ner hastigheten 

på sitt talspråk. Båda anser att TAKK hjälper dem att prata långsammare eftersom det inte går 

att teckna lika fort som man talar. Lotta säger att om ett barn har svårt att förstå vad som sägs 

har detta barnet en chans att höra när ett ord tar slut och nästa börjar. Dessutom så får barnet 

de viktigaste orden med tecken, då är det lättare för barnet att förstå säger Lotta. 

Maria säger att deras främsta syfte med att använda TAKK är att hjälpa det hörselskadade 

barnet på avdelningen med att kunna få kontakt med andra barn, att barnen ska förstå henne 

och att hon ska kunna göra sig förstådd. Enligt Maria så var det tack vare detta barn som de 

började med TAKK, men sedan har hon sett att det utvecklar barnens språk i barngruppen 
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också. Hon anser även att TAKK stimulerar barnens språk och att pedagogerna har chans att 

ge barnen en tvåspråkighet redan som små.   

Karin, som har ett barn i barngruppen med en diagnos som gör att hon är i behov av TAKK, 

säger också att meningen med TAKK är att barngruppen ska kunna kommunicera med barnet 

med behov av stödtecken. Hon säger vidare att barnets språkutveckling har gått framåt så 

mycket på senaste tiden och stödtecknen behövs inte lika mycket nu. Karin tror inte att 

stödtecknen kommer att leva kvar i verksamheten när behovet inte längre finns.  

Ser man ett behov kanske vi fortsätter att använda oss av det, det är ju jätteroligt 

att ha rörelsesånger, att vi använder stödtecken när man sjunger, men jag tror inte 

lika mycket som vi gör nu när det finns ett tydligt behov hos ett av barnen. (Karin) 

Lotta menar att syftet med TAKK är att förtydliga språket att göra språket visuellt. Hon menar 

att det ger dem en extra hjälp att se ordet och att det förtydligar de viktigaste sakerna i 

budskapen.  Hon säger att Det blir lite som när man pratar som en bebis. Det blir ett 

förenklande också av språket, alla klistrande orden emellan faller bort, man behöver inte 

koncentrera sig på det så mycket, du har ändå förstått budskapet i en mening. Lotta lyfter även 

fram att TAKK hjälper till att få igång en kommunikation. Hon menar att all inlärning sker i 

kommunikation, på ett eller annat sätt.  

Den kommunikationen kan se lite olika ut. Det kan vara i mötet med en människa, 

när man ser på TV eller när man sitter med en surfplatta. Det kan vara när man 

läser i en bok, men för att förstå det som står i en bok så måste man ha fått 

begreppen på något sätt. Och de begreppen har du fått i en kommunikation och av 

erfarenheter, du kan inte sitta och läsa en text om du inte har någon förförståelse. 

(Lotta)   

Kommunikation, menar Lotta, har så otroligt många vinster för barnen. Hon menar att det för 

att prata behövs mycket av vår kognitiva förmåga och att det är många delar i oss som ska 

samspela för att vi ska kunna prata. Lotta anser att barn har lättare att kommunicera genom att 

skicka ut signaler med armar och händer och använda sig av ansiktsuttryck. Hon menar att om 

man tittar på det första som barnen gör när det ligger på magen och börjar resa sig upp och 

sedan börjar plocka saker. Då har barnet finmotoriken där och då finns även möjligheten att 

säga ”lampa” på tecken när du kan plocka en sak med handen. Lotta säger vidare att ett barn 

som inte har kommit igång med talet har så mycket lättare att kommunicera med händerna, 

eftersom det inte är lika mycket i kroppen som ska samspela. Det är betydligt lättare att visa 

med handen. Hon tar som exempel att spreta några gånger med handen och visa att det är en 

lampa än att säga lampa. Hon menar att få till motoriskt i munnen hur man säger lampa är 

svårare än att använda händerna. Det blir betydligt lättare för barnen att komma igång och 

kommunicera genom att använda tecken menar Lotta. Linda har upptäckt vilken förmån det är 

att se barnen kommunicera. 

Det är en ära och en glädje att se barnen när de blir förstådd med ännu ett 

kommunikationsmedel och glädjen i barnen när vi vuxna förstår dem. (Linda) 
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Ett syfte med att använda TAKK menar Lotta kan vara att det tillför en tydlighet i språket hos 

pedagogerna. Lotta har själv upplevt detta där hon arbetade, pedagogerna blev medvetna om 

vilket språk de använde till barnen.  

Jag har ett jättebra exempel från när jag jobbade som assistent och där använde 

vi oss av TAKK i verksamheten. I den gruppen upptäckte vi att vi sa ’inte springa’ 

’inte skrika’ ’inte hoppa’ ’inte puttas’. Det blev tillslut mycket att stå och slänga ut 

med armarna. Eftersom tecknet för ”inte” är att slå ut med armarna. Då började 

vi istället att använda ordet ”sluta” för att visa att man avbröt någonting. ’Sluta 

springa, här sitter vi.’ ’Sluta att skrika, här är vi tysta’. Vi fick lov att förklara för 

barnen varför de skulle sluta med någonting. Att använda TAKK gjorde oss 

medvetna om hur vi pratade på ett helt annat sätt, en medvetenhet om språk och 

vilka uttryck använder vi egentligen? (Lotta) 

Lotta berättar även om hur tecken hjälpte ett barn i sin kommunikation med andra, och hon 

menar att syftet att använda TAKK kan vara just för barn som detta. Lotta arbetade som 

assistent och hade ett barn i barngruppen som Lotta trodde skulle kunna bli ett barn som bet 

andra för att få sin vilja igenom, men Lotta tror att det var tack vare tecken som barnet lärde 

sig att kommunicera istället. Barnet behövde inte bli frustrerat över att hon inte blev förstådd 

utan kunde berätta med tecken allt vad hon ville.  Detta barn, menar Lotta, var ett normalt 

barn men var lite senare än andra barn med det verbala språket. Flickan var fullt utvecklad när 

det gällde det motoriska, men talet var inte intressant för henne. Lotta beskriver att flickan 

ofta kom och skvallrade för personalen vad andra barn hade gjort fel. Hon kom till personalen 

och uttryckte vad hon ville, hon tecknade allt, berättar Lotta. Hon kunde verkligen hela 

teckenspråket när hon var två år, hon kunde alltid få fram sitt budskap menar Lotta. 

 

5.3 ”… barnen har inte valt att lägga det verbala på hyllan …” 

På frågan om TAKK har betydelse för barnens språkutveckling svarar Lotta att hennes 

erfarenhet är att TAKK har betydelse för barnens språkutveckling. Dessa uppfattningar bygger 

både på erfarenheter av den egna verksamheten samt forskning kring språkutveckling.  

Jag har sett att det har betydelse. TAKK kopplat till barns språkutveckling gör att 

de får en snabbare språkutveckling när de är små. De får en snabbare förståelse 

för de begreppen vi pratar om. I de rapporter jag har hittat hittills så har jag läst 

att stödtecken ger en snabbare språklagring. (Lotta)  

Maria har också sett en förstärkt språkutveckling hos barnen i sin barngrupp. Hon tror att 

TAKK stärker barnen i deras språk. Barnen har ett stort ordförråd innan de kan tala verbalt, 

tror Maria, men kan inte formulera orden motoriskt i munnen. Tecken hjälper dem att 

förmedla något utan att använda det verbala. Maria berättar om ett barn som inte kunde 

uttrycka sig verbalt men genom att använda TAKK och persontecken kunde han visa att det 

var ett barn som hade tagit hans bil. Utan tecken skulle han inte ha kunnat berätta vad som 

hade hänt, utan han hade gråtit och skrikit och blivit arg och personalen hade inte förstått 

varför menar Maria. Maria tror att man kan börja använda stödtecken till barn väldigt tidigt. 
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Hon upplever inte att barnen har valt att lägga det verbala på hyllan bara för att använda sig 

av stödtecken istället. 

Linda menar att TAKK har en stor betydelse för barnens språkutveckling för att barnen får 

möjlighet att använda ett annat kommunikationsmedel när de ännu inte har den munmotorik 

som behövs för att uttrycka sig verbalt. Även om det verbala språket inte har mognat fram än 

så kan barnen ändå göra sig förstådd när de använder tecken, säger hon. Linda säger att 

pedagogerna sätter hela tiden ord på vad de menar och visar tecknet för ordet samtidigt. 

Genom att göra på det viset tror Linda att barnet en annan gång kanske tecknar samma ord 

eller uttalar det verbalt. Hon tror att det är en stor fördel att använda TAKK. Hon menar att 

även för barn som har det verbala språket men glömmer vissa ord, kan det vara lätt att ta till 

händerna och teckna ordet istället.  

  

Linda berättar om ett barn där hon kan se en tydlig språkutveckling. 

Vi har ett barn hos oss som man ser en tydlig utveckling. Nu har det barnet börjat 

använda sitt persontecken, ord som ”blå” eller tecknar frukten som han vill ha. 

Det som är lite charmigt är att barnen tecknar utifrån deras utveckling. Det är 

inte ett perfekt tecken, men samtidigt så pratar inte en treåring perfekt heller. Vi 

har ett barn där vi kan se väldigt tydligt och det kommer mer och mer att han 

tecknar något han vill säga. (Linda) 

Linda säger att pedagogerna där hon arbetar försöker att uppmuntra alla barn till att inte peka 

utan istället teckna vad de vill säga. Hon säger att de speciellt uppmuntrar de barnen som inte 

säger så mycket. Linda fortsätter och säger att om detta med TAKK får mogna både hos 

personalen och bland barnen så kommer mer utveckling att ske. Hon har sett att på den 

avdelningen där TAKK har använts längst och där hela personalen har varit involverade har 

störst utveckling bland barnen skett. Linda menar att man i princip ser på alla barn att barnen 

gör sig förstådd, pratar mycket med händerna och sjunger sångerna med händerna. 

Maria berättar om en situation vid matbordet där hon kunde se vilken begreppsbildning som 

TAKK hade gett speciellt ett barn.  

En dag satt vi och pratade kring lunchbordet, det blir ofta att vi pratar kring 

tecken vid matbordet för det är då man verkligen har tid. Vi pratade någonting om 

mjölk och tecknade ordet mjölk, (tecknet för mjölk ser ut som när man mjölkar en 

ko) och då säger en pojke vid bordet ”Ja, mjölken kommer från spenarna”. För 

bara själva ordet mjölk, ja vad är mjölk? Ja det säger inte så mycket. Men tecknet 

visar ju mer på vad det kommer ifrån, man får ett sammanhang. (Maria) 

Maria berättar vidare om hur de andra barnen blev intresserade av var mjölken kom ifrån och 

hur detta barn kunde visa de andra barnen vart mjölken kom ifrån och hur man mjölkar en ko. 

Hon tror att barnen får en mer förståelse av ordet genom tecken än när man bara säger eller 

hör ordet. Den här pojken fick visa sina tidigare erfarenheter och kom att tänka på det när han 

såg tecknet för mjölk säger Maria. 
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Karin menar att det har skett en språkutveckling hos barnet med behov av stödtecken, hon kan 

däremot inte säga om det beror på användandet av TAKK eller av andra orsaker. Hon tror att 

barnet med behov av TAKK har använt tecken när hon vill bli förstådd men att det inte har 

någonting att göra med att motoriken i munnen har kommit igång. Hon menar att de gör vad 

de kan och sedan har man ingen aning om det beror på stödtecken eller om talet kommer av 

sig själv. Vidare menar hon att det aldrig är fel att jobba med munmotoriken. 

Maria menar att barnen kommer och tecknar för att få fram budskap till de vuxna i vardagen 

på förskolan. Hon berättar att barnen använder tecken vid samling och måltiderna. Barnen 

kommer till pedagogerna och tecknar att de behöver byta blöja. Maria beskriver att de inte 

tecknar alla orden i meningen utan att det är precis som när barn börjar prata, att de säger de 

viktigaste orden. Barnen tecknar inte hela meningen att de vill byta blöja utan de visar tecknet 

för att bajsa och vi förstår vad de menar säger hon.  
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6. Diskussion och analys 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av forskningsmetod, kvalitativ metod, anser jag blev rätt metod för det syfte jag hade. 

Skulle jag ha haft mer tid till förfogande hade jag även använt mig av observationer som 

metod, eftersom jag tror att det hade kunna spegla pedagogernas verksamhet på ytterligare ett 

sätt. Observationerna skulle ha kunnat visa ännu mer av verksamheten än vad pedagogerna 

framgav i intervjuerna. Jag tror att det skulle ha gett en mer allsidig bild av användandet av 

TAKK om jag hade gjort en så kallad fallstudie med både intervjuer och observationer som 

metod.  

Precis som Dimenäs (2008) skrev att den kvalitativa intervjun liknar ett samtal så blev även 

flera av mina intervjuer. Detta kan ha berott på att jag kände informanterna sedan tidigare. Det 

kan ha medverkat till att intervjun kändes avslappnad och att jag upplevde att informanterna 

kunde berätta allt som de hade på hjärtat, precis som både Johansson och Svedner (2006) och 

Dalen (2007) beskrev den kvalitativa intervjun.  

 

För att bredda mitt urval av informanter ännu mer hade jag velat ha med en pedagog som 

arbetade med TAKK i en verksamhet utan att det fanns något barn med behov av särskilt stöd 

i verksamheten, som arbetade med TAKK enbart av den anledningen att främja språket hos 

barnen. Detta var inte möjligt att genomföra då jag inte fann en sådan verksamhet.  

Eftersom jag valde att använda mig av ljudinspelning under intervjuerna kunde jag analysera 

svaren från pedagogerna, men även mina egna frågor och följdfrågor. Utan ljudinspelning 

hade mycket av den information och erfarenhet som pedagogerna delade gått förlorad, 

eftersom jag mest troligt inte skulle kunna minnas och hinna anteckna allt som sades.  Det 

medförde även att jag kunde lyssna på informanten och ställa följdfrågor, och jag tror även att 

inspelningen medförde att intervjun blev mer som ett samtal. Vid flera av intervjuerna 

fortsatte samtalet efter jag hade stängt av inspelningen, och i de samtalen så framkom det 

ännu mer erfarenheter från informanterna. Detta tror jag kan bero på att när samtalet spelades 

in så blir informanten automatiskt mer formell och känner att denne bör vara mer korrekt i 

sina svar, medan de efter inspelningen är över slappnar av och känner att de kan berätta ännu 

mer öppenhjärtligt om verksamheten.  

 

6.2 Diskussion utifrån teorier och resultat  

Om man tittar på hur pedagogerna jag har intervjuat i denna studie använder sig av TAKK och 

hur forskare och författare har skrivit kring användandet, så skiljer det sig inte nämnvärt. Det 

som skiljer sig, som jag ser det, är syftet att använda det som kommunikationshjälpmedel. 

Heister Trygg (2010) skriver att syftet att använda TAKK är för att stötta kommunikation och 

språk och målet är att barnet ska tala och Goodwyn et al. (2000) menar att tecken gör att 

barnets motivation till att tala ökar. Om man ser till vad pedagogerna jag intervjuade svarade 

så säger nästan alla att syftet med TAKK är i första hand att barnet med behov av stöd ska få 
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den hjälp det behöver. I alla intervjuer, förutom en, så säger pedagogerna att de i andra hand 

använder det som en alternativ kommunikation med de övriga barnen och att TAKK stödjer 

barnens språkutveckling.  

I läroplanen för förskolan står det tydligt att man i förskolan ska stimulera barnens 

språkutveckling men även att förutsättningar ska ges för kommunikation med andra. Sandberg 

(2009) uttrycker att för att ett barn ska utveckla sin kommunikationsförmåga så måste 

förutsättningarna ges i barnets omgivning. Heister Trygg (2009) menar att kommunikationen 

är grundläggande för oss och att språket och kommunikationens syfte är att skapa kontakter 

och att vi genom kommunikationen har störst möjlighet till utveckling. Detta knyter även an 

till Vygotskijs teori kring språket då han menar att språkets funktion är både det sociala och 

redskap för tänkandet. Han menar också att för att språket ska utvecklas så krävs socialt 

samspel. Som jag ser det så har vi en skyldighet som pedagoger i förskolan att ge alla barnen 

möjlighet till att kommunicera. Dels för att deras språkutveckling ska stimuleras men också 

för att kunna utvecklas socialt tillsammans med andra. Om det nu är så som Heister Trygg 

menar att vi genom kommunikation har störst möjlighet till utveckling, så anser jag att 

kommunikation borde vara någonting som uppmuntras i förskolan för alla barn. Och 

kommunikation inte bara behöver vara det verbala språket utan även som Svensson (1998) 

skrev att kroppsspråket som kan bestå av fysisk närhet och fysiska kontakter, kroppshållning, 

fot/benrörelser, hand/arm rörelser, gester, ansiktsuttryck och blickar, anser jag att förskolan 

bör uppmuntra även denna typ av kommunikation.  

Sandberg (2009) skriver att ”Ju mer man lyckas göra sig förstådd, desto mer vill man 

uttrycka” och Linda i intervjun uttryckte även vilken glädje det var att se hur barnen kunde bli 

förstådda även om de inte verbalt pratade. Detta visar att vi pedagoger gör barnen en tjänst 

genom att ge dem möjlighet till ett uttryckssätt där de kan få bli förstådda. Utgår man från 

detta så tror jag inte att man behöver vara rädd att tecknandet kommer att hämma barnens 

vilja att kommunicera verbalt. Forskarna Goodwyn et al. (2000) säger att det inte är någon 

risk med att barnen inte tillägnar sig talet trots att de har tecken som alternativ 

kommunikation. Som jag ser det så är TAKK ett hjälpmedel till kommunikation innan det 

verbala har mognat fram. Detta resonemang bekräftas av Iverson och Goldin-Meadow (2005) 

när de menar att små barn kommunicerar med gester innan de kan tala och att gesterna ger 

barnen en möjlighet att kommunicera information innan de kan uttrycka sig verbalt. 

Förutom språkutveckling hos barnen så ser pedagogerna i intervjuerna även andra syften med 

att använda sig av TAKK i verksamheten. Två av informanterna nämnde att talhastigheten 

sänks. Detta menar även Ernklev (2010) som säger att tecknandet gör att vuxna talar 

långsammare. Lotta nämnde även att TAKK medför en medvetenhet hos pedagogerna och 

vilket språk de använder till barnen. Om detta enbart skulle vara ett resultat av användandet 

av TAKK så skulle det tillföra mycket positivt till en verksamhet tror jag. Att vi talar tydligt 

med barnen genom att tala långsamt och att vi använder oss av språket på ett sätt som gynnar 

barnen tycker jag är någonting pedagoger borde anamma i sin verksamhet. På något vis kan 

detta tyckas självklart, men trots det så är det lätt hänt att vardagen på förskolan rullar på utan 

reflektion, vilket inte gör att man utvecklas i sin yrkesroll. Det TAKK skulle kunna medföra 

är en automatisk reflektion eftersom språket och det verbala blir mycket mer tydligt både hos 
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barn och vuxna. Lotta som jag intervjuade, menar att syftet med TAKK är att förtydliga 

språket att göra språket visuellt. Hon menar att det ger dem en extra hjälp att se ordet och att 

det förtydligar de viktigaste sakerna i budskapen. Heister Trygg (2009) menar även att tecken 

lyfter fram det viktigaste i ett meddelande eftersom man enbart tecknar huvudorden och 

bortser från småord.  

Tecken är ofta bildlika, säger Ernklev (2010). Det gynnar förståelsen och tecken blir därför 

även lätta att hitta på. Heister Trygg (2009) menar att ord är ungefärliga och inte har tydligt 

samband med sitt innehåll, men att tecken är lätta att förstå eftersom de liknar det som de 

betyder.  Maria berättade i intervjun om pojken som med hjälp av ett tecken kunde visa de 

andra barnen vart mjölken kom ifrån och hur man mjölkar en ko. I läroplanen står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt ordförråd och sin begreppsuppfattning. 

Det TAKK ytterligare skulle kunna medföra i förskolan tror jag är just detta att det ger en 

begreppsuppfattning till barnen på ett sätt som inte går att få genom att bara förklara vad ett 

ord betyder. Tecknen visar på ett helt annat sätt ordens betydelse och innehåll.       

Vygotskij betonar de sociala erfarenheternas betydelse för språkutvecklingen vilket jag tycker 

betyder att vi bör ge barnen möjligheter till sociala erfarenheter som kan leda till att deras 

språkutveckling stimuleras. För små barn med ett verbalt språk som inte har kommit igång 

eller inte alls existerar anser jag bör få ett alternativ till att kommunicera med andra. TAKK 

tror jag kan vara en sådan hjälp för barn att få möjligheten att vara del i ett socialt 

sammanhang och skapa sociala erfarenheter tillsammans med andra. Svensson (1998) säger 

att språket har en social funktion och Heister Trygg (2010) menar att man förstår språket 

innan man kan använda det. Detta blir på något sätt motsägelsefullt tycker jag, att språket 

finns hos barnet men är oförmögen att kunna använda sig av det. Goodwyn et al. (2000) säger 

att små barn är motiverade att kommunicera men motoriken till att tala inte finns än. Å ena 

sidan så behöver barnen språket för de sociala vinningarna som finns att hämta, å andra sidan 

så har små barn ännu inte de förutsättningarna som krävs för att göra sig förstådd. TAKK tror 

jag kan minska dessa begränsningar och öka möjligheten för barnen att kommunicera och 

utveckla sitt språk. Pedagogerna jag intervjuade stödjer denna teori då flera av dem har sett 

språkutveckling hos några av barnen i deras verksamhet. De har sett att barnen får möjlighet 

att göra sig förstådda och minska på de frustrationer som kan uppstå när man inte kan uttrycka 

det budskap man vill framföra. TAKK kan även underlätta förståelsen i förskolan mellan 

vuxna och barn. Goodwyn et al. Menar att TAKK kan göra samspelet mellan barn och vuxna 

mer positivt eftersom vuxna kan möta barnets behov innan det börjar gråta.  

 

Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) menar att de har i sin studie sett att symboliska gester 

är vanliga bland barn från 10 till 24 månader. Gesterna fyller en praktisk funktion innan det 

verbala språket fyller en likvärdig funktion. Blickar och gester är mycket betydelsefulla i små 

barns kommunikation menar Svensson (1998). Även Goodwyn et al (2000) säger att tecken 

förvärvas tidigare än verbalt språk och att barn genom att använda sig av tecken kan 

respondera på vuxna och andra barn i fler situationer än om de inte hade haft tecken. I mina 

intervjuer nämner Maria en situation där ett barn genom tecken användning kunde förklara 
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varför han var ledsen. Linda berättar också om ett barn som tecknar för att svara pedagogerna. 

Lotta nämnde också ett barn som hade kunnat använda sig av tecken istället för att bli 

frustrerad av att inte vara förstådd. Jag ser TAKK som ett redskap till kommunikation och en 

hjälp i förståelse av varandra. Jag tror att förskollärare och barnen i förskolan skulle kunna 

slippa en hel del frustration av att inte förstå varandra genom att använda sig av ett språk som 

båda kan förstå och använda, nämligen TAKK. För enligt forskarna så använder sig små barn 

av gester och kroppsspråk redan, så användandet av TAKK borde därför ligga nära till hands.  

Alla de pedagoger jag intervjuade nämnde att barnen var intresserade av TAKK. Endast Karin 

nämnde en situation som inte hade landat i barnens intresse och därför plockades bort. Maria 

berättade att hon kunde se att hur mycket pedagogernas tecknade spelade stor roll i hur 

mycket barnen valde att använda sig av tecken i vardagen på förskolan. Jag tror att om man 

vill använda sig av TAKK i verksamheten och att barnen ska använda sig av det som en 

alternativ kommunikation, så måste tecknandet bli integrerat i hela verksamheten. Jag tror att 

det inte handlar om att hitta situationer där det passar att använda sig av TAKK utan att det 

handlar om, som Lotta också sa i intervjun, att använda sig av TAKK i alla situationer där 

man kommunicerar med varandra. Heister Trygg (2009) menar att det tar tid att tillägna sig 

TAKK och att det involverar hela omgivningen inte bara ett enskilt barn. Med anledning av 

detta tror jag att det är viktigt att hela omgivningen tecknar om man vill att barnen ska 

kommunicera med hjälp av tecken. Givetvis underlättar arbetet om barnen är intresserade av 

att teckna. Barn har viljan till kommunikation redan från födseln så därför tror jag att de flesta 

barn har viljan att teckna eftersom det ger dem en möjlighet till att kommunicera.  

Enligt Sandberg (2009) och Heister Trygg (2010) är samtal under lek och i samspelet mellan 

barn och vuxna det som är viktigt för språkets utvecklande. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2010) uttrycks det att det är förskollärarens ansvar att barnen stimuleras i sin 

språkutveckling.  

Sirén (1997) skriver att gester betyder mycket för barns tidiga språkutveckling. Hon menar 

även att tecken i första hand är ett hjälpmedel mot ett tal. Även Goodwyn et al (2000) menar 

att gester kan bana väg för barnets framtida språkutveckling. I mina intervjuer så svarade 

nästan alla pedagoger att de har sett en utveckling hos barnen när det gäller språket. Flera av 

pedagogerna trodde att TAKK kunde hjälpa till att utveckla barnens språk. Jag kan också se 

hur tecken kan vara en hjälp för barnen att kommunicera och att det hjälper dem i deras 

språkförståelse. TAKK gör att barnen klarar av att prata utan att behöva vara motoriskt 

färdigutvecklade. Med hjälp av tecken så skulle barnen kunna språka med varandra i leken 

och därigenom utveckla både socialt samspel men även språket tror jag.  

 

Fortsatt forskning i ämnet anser jag skulle behövas. Mycket av den forskning som finns kring 

teckenstöd och barns språk riktar sig till de barn som är i behov av särskilt stöd och därför 

tillägnar sig TAKK som stöd. I de intervjuer jag har gjort så säger de flesta att TAKK fungerar 

förstärkande av språket hos barnen i gruppen även de som inte har behov av särskilt stöd. 

Ändå så har alla börjat med TAKK när det fanns behov av det i verksamheten. Jag tror att 

pedagoger i förskolan skulle behöva läsa forskning som kunde visa att tecken som alternativ 
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och kompletterande kommunikation stärker inte bara språket utan även 

begreppsuppfattningen. Jag skulle vilja se mer forskning om hur förskollärare kan ge barn 

förutsättningar till kommunikation och språkutveckling i de fall där behovet av särskilt stöd 

inte finns. Denna forskning tror jag är viktig för att ge förskollärare verktyg i förskolan för att 

stimulera just detta.   
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat i förskolan? 

2. Hur kom du i kontakt med TAKK? 

3. Berätta om hur du arbetar med tecken som stöd i verksamheten 

4. Vad fick dig/er att börja använda dig/er av TAKK?  

5. När används tecken?  

6. Har du lagt märke till om tecken används i verksamheten i övrigt? (utöver samlingar) I 

så fall, i vilka sammanhang? Och av vilka? Pedagoger eller barnen?  

7. Vad ser du för fördelar/nackdelar med användandet av TAKK?  

8. Vad tycker du att TAKK tillför verksamheten?  

9. Vad är din uppfattning om TAKK i relation till barns språkutveckling? Har det någon 

betydelse tror du? På vilket sätt i så fall? Vad bygger du den uppfattningen på? 

10.  Kan du ge något exempel på när du har sett att tecken som stöd har varit ett stöd för 

språkutvecklingen? 

11. Vad är målet för er med att använda Tecken som stöd?  

 

 


