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Sammanfattning
Syftet med det här arbetet var att undersöka vad pedagoger i förskolan anser om användningen av 
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) i arbetet med barns 
språkutveckling och kommunikation. Kvalitativa intervjuer av förskolepersonal ligger till grund för de 
resultat som visas i studien. Denna studie är genomförd i en större stad i norra Sverige. Samtliga 
pedagoger ser positivt på arbetet med tecken i barnens vardag på förskolan. De anser att detta 
arbetssätt kan hjälpa alla barn. Det är inte bara barn i behov av tecken för sin språkliga utveckling som 
blir hjälpta, anser de, utan även barn som av annan anledning har problem med språket. 
Pedagogerna menar att tecken är ett bra hjälpmedel i samspelet och kommunikationen människor 
emellan. Däremot framkommer svårigheter i användandet av metoden utomhus, framförallt på 
vintern. Dessutom antyds en brist på kontinuerlig fortbildning vid introduktion av och efter barn med 
behov slutat på förskolan.
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Inledning
Intresset för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) fick jag när min äldsta 
dotter gick på en förskola som använde sig av tecken som stöd. Min dotter tillhörde en 
småbarnsavdelning där flertalet barn hade utländsk bakgrund. Hon kunde när jag hämtad henne göra 
tecknet för sko och samtidigt säga ”dodo”. Hon brukade även göra tecknet för jobba och säga pappa. 
Pappa jobbar. Jag lärde mig således några tecken av min dotter och pedagogerna som arbetade vid 
förskolan. 

Något år senare jobbade jag som inringningsvikarie och kom till en småbarnsavdelning där det fanns 
ett barn i behov av stöd för sin språkutveckling. Pedagogerna på avdelningen ansåg att de saknade 
kompetensen och resurserna för att ge det stöd som behövdes. Jag provade därför att använda 
tecken i samband med att jag läste en saga. Efter att jag läst några sidor vände sig barnet mot mig 
med ett stort leende i blicken som fick mig att vilja kunna mer om tecken. Jag tänkte senare på detta 
barn och om barnet hade kunnat utvecklas annorlunda språkmässigt om förskolan, med både barn 
och pedagoger inkluderat hade använt sig av TAKK i sina dagliga rutiner. Inte minst under 
samlingstillfällena för att få med sig alla barn i barngruppen. 

Tisell (2011) skriver om att alla barn kan ha hjälp av att använda TAKK. Hon anser att om man ska 
börja att använda sig av tecken på en förskola eller i hemmet så ska man använda tecknen i alla 
situationer. Detta mot bakgrund att det ska bidra till att stärka barnens kommunikationsförmåga. Hon 
beskriver användandet av TAKK på ett utförligt sätt i sin bok, Lilla boken om tecken.

Ett barn kryper före det kan gå. När barnet lär sig krypa skaffar det sig kunskaper 
om hur kroppen fungerar och får koll på balansen. Barnet övar och övar för att 
kunna förflytta sig dit det vill och lär sig så småningom att krypa i en hiskelig 
fart. När barnet behärskar krypandet till fullo är det moget att börja gå. Och när 
barnet behärskar att gå och springa, så slutar det att krypa. Tecken fungerar som 
”krypträning” för tal och kommunikation. För ett barn som har en försenad 
språkutveckling blir kommunikationen ”stillasittande”, eftersom talet dröjer. 
Med tecken får barnet en chans att förstå och uttrycka sig mycket tidigare än det 
annars skulle kunna (Tisell, 2011:9). 

För att se vidare på min egen erfarenhet har det visat sig att det bland annat under en samling med 
barn i åldrarna ett- tre år kan vara så att flertalet barn, som inte har lärt sig språket av en eller annan 
orsak, mest sitter tysta och iakttar. Orsaker kan vara att de har annat modersmål än svenska eller att 
de inte har utvecklat det talade språket ännu av olika anledningar. Som pedagog har man då 
alternativet när man sjunger eller har ramslekar att förstärka de viktigaste orden med tecken. Alla 
barn kan vara med och sjunga med hjälp av tecknen, då spelar det ingen roll om man har 
språkmässiga svårigheter eller inte. 

Enligt Sirén (1997) kräver talet en utvecklad finmotorik som tar tid att lära sig och kan vara svår för 
vissa barn. När man tecknar använder man istället den grovmotoriska rörelsen som är lättare att 
utföra och som kräver mindre precision. Från att barnen suttit stilla och lyssnat får de nu ett verktyg 
som gör dem till deltagare istället för iakttagare. De använder sin kropp och sitt kroppsspråk. 
Bergquist m.fl. (2003) hävdar att om man får vara med och delta i en grupp, så som på förskolan och 
där får möjligheten att utvecklas i ett samspel med andra, ökas barns självförtroende.
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Enligt Heister Trygg (1998) kom Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) till på 1970 
talet och då i form av symbolspråket Bliss. Bliss är ett system av symboler innehållande bilder och 
siffror. Symbolerna är svarta linjebilder och presenteras på olikfärgad eller vit bakgrund för att visa 
vilken ordklass ordet tillhör. Med Bliss systemet kan man bilda fullständiga meningar och man har en 
symbolkarta som hjälpmedel. På 1980-talen kom sedan Pictogram som är ett annat grafiskt 
kommunikationssätt där man visuellt, via bilder kan göra sig förstådd. Man tog även hjälp av de dövas 
teckenspråk på 1980 talet då det ansågs enklare att använda sig av kroppen jämfört med andra 
kommunikationssätt som fordrar föremål av olika slag (t. ex. kommunikationstavla) för att kunna 
kommunicera. På 1990-talet formades därefter Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation (TAKK). Med TAKK menas att man tecknar med händerna samtidigt som man talar. 
Man kompletterar och förstärker den talade meningen med hjälp av att teckna innehållsorden. 
Innehållsorden är verb, substantiv, adjektiv, räkneord och egennamn. Förkortningen TAKK är ett 
etablerat begrepp som man använder inom områden som förskolan och skolan samt olika 
institutioner för de personer som är i behov av språkstöd. 

Hädanefter kommer jag att använda mig av förkortningen TAKK eller teckenstöd. Detta istället för att 
skriva ut hela namnet Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Vid några ställen 
kommer hela namnet på metoden att stå och då i ett förtydligande syfte. 

Syfte och forskningsfrågor
Mina egna erfarenheter har gjort att jag vill ta del av verksamma pedagogers erfarenheter av TAKK 
och hur de tänker kring användningen av metoden. Därefter har jag format ett syfte att undersöka 
vad pedagoger i förskolan anser om användningen av TAKK i arbetet med barns språkutveckling och 
kommunikation.

De frågor som jag har tänkt titta närmare på är följande:

I vilka situationer anser pedagogerna att de och barnen använder sig av TAKK?

Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna med användandet av TAKK?
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Litteraturgenomgång  
För att undersöka varför samt hur TAKK används i förskolan måste man först förstå människans 
användning av språk och kommunikation. Under detta avsnitt redogörs det för vad läroplanen för 
förskolan tar upp om språket och kommunikationen betydelse. Därefter beskrivs vad språk och 
kommunikation står för och vad de kan ha för betydelse i olika sammanhang. Vidare behandlas vad 
som menas med teckenstöd för att därefter avsluta med hur användningen av teckenstöd kan se ut i 
förskolan. 

Litteraturen i denna studie är av olika slag. Viss litteratur är forskningsgrundad medan viss litteratur är 
skriven som information till allmänheten. De författare vars text inte utgår från egen forskning är 
Ernklev (2010) och Tisell (2011). Dessa böcker är utformade bland annat till föräldrar med barn som 
är i behov av TAKK för sin språkutveckling. De vänder sig även till personal i förskolan, för att 
underlätta och informera om hur man kan tänkas gå tillväga om och/eller när man får ett barn i behov 
av tecken. Tisell (2011) har i sin bok tagit upp viss forskning från några olika forskare som styrker det 
hon själv skriver. Ernklev (2010) ligger bakom grundandet av Tecknologen AB som ger teckenkurser 
och säljer olika teckenmaterial. Båda dessa böcker anses relevanta för studien och finns således med i 
rapporten.

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 reviderad 2010
Vad säger då förskolans läroplan om delarna Språk och kommunikation? Enligt förskolans värdegrund 
ska förskolan ha omsorg om och visa hänsyn till andra människor. Barns utveckling och välbefinnande 
ska stå i fokus och då bland annat den språkliga utvecklingen. Diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning eller dylikt får ej ske utan förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet 
där barnen kan utvecklas och lära. Förskolan ska ta hänsyn till barns olikheter och verksamheten ska 
således anpassas efter alla barn i förskolan. De barn som behöver mer stöd av olika anledningar ska få 
detta stöd utformat så att deras tid i förskolan ska kunna vara en positiv upplevelse där de får hjälp 
att övervinna svårigheter de kan tänkas ha. Barnen ska i förskolan få möjligheten att utveckla sin 
förmåga att samarbeta samt utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. Barnen ska få 
möjlighet att känna tilltro till sin språkliga förmåga och få stimulans och vägledning av personalen på 
förskolan så att detta sker. Språk och lärande följer hand i hand och därför ska förskolan lägga stor vikt 
vid barns individuella språkutveckling (Skolverket, 2010).

Språk och kommunikation
... språket har tre dimensioner: innehåll, form och hur man använder språket. 
Med detta avser man att språket har ett innehåll, det uttrycker ett budskap. 
Detta budskap kodas in i en lingvistisk form så att det kan användas i olika 
kommunikationssituationer (Arnqvist, 1993:21).

Kommunikation är enligt Arnqvist (1993) en process där man överför information från en individ till 
en annan. Vanligtvis kan man se kommunikation som en tvåvägsprocess där tankar, information och 
åsikter utbyts mellan personer. Man har en överenskommelse om målet och orsaken till 
kommunikationen. Kommunikation kräver även någon form av språk. Detta kan vara talat, tecknat 
eller skrivet språk. Människan har ett behov av att kommunicera och detta märks redan hos ett nyfött 
barn. Människan behöver kommunicera för att få en ”fullvärdig psykisk, social och kulturell 
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utveckling. Under historiens gång har människa utvecklat olika språk och koder för kommunikation” 
(NE, 2013.b).

I Lindahls (1998) bok Lärande småbarn kan man läsa att språk är ett system, ett medel för 
kommunikation. Språket används av oss människor och är något som man tillägnar när man är barn, 
under de första levnadsåren. Med språk inkluderas det talade språket, teckenspråk och det skrivna 
språket som alla syftar på en språklig kommunikation. På Nationalencyklopedins hemsida (2013.a) 
kan man läsa om definitionen av språk. Språket är medlet för den mänskliga kommunikationen och 
den viktigaste förutsättningen för språket är vårt talcentrum som finns i hjärnan. Språket bygger även 
på att man har ett utvecklat samspel mellan struphuvud, tunga och läppar. 

Arnqvist (1993) tar upp de båda kognitiva teoretikerna Piaget och Vygotsky. Han beskriver att enligt 
Piaget är ”språket ett teckensystem som har utvecklats i ett socialt sammanhang” (1993:30). Språket 
vilar på det sociala hos barnet och det är bl a tänkandet som påverkar barnets utveckling av språket. 
För att gå vidare till den andra kognitiva teoretikern Vygotsky anser han att barn tillägnar sig språket 
genom kulturarvet. Man lär sig i samspelet med andra människor. Språket är socialt knutet och ett 
verktyg för att människor ska kunna kommunicera med varandra. ”Det är med språket som verktyg 
som det mänskliga tänkandet utvecklas”(Arnqvist, 1993:36). Alla barn utvecklas olika. Förskolan är en 
bas för lärande och man kan med en språkstimulerande miljö bidra till barns språkutveckling. I 
förskolan socialiseras barn in i en värld av kommunikationsmöjligheter. Piaget betonar arvets 
betydelse och även barnets mognad i utvecklingen medan Vygotsky betonar betydelsen av barnets 
språkliga miljö och att det är i detta sammanhang som barnet lär (Arnqvist, 1993). 

”Nyare spädbarnsforskning har visat att barnet ända från födelsen utför olika former av 
kommunikativt och dialogiskt beteende” (Lökken m.fl., 2006:100). Man kan redan under barnets 
första månader se att de iakttar vårdnadshavares ansiktsuttryck för att sedan själva försöka prata i 
form av skrik, joller och senare under utvecklingen ord och ordkombinationer. Precis som barnen lär 
sig att gå lär de sig språket naturligt.  

Arnqvist (1993) menar att man med hjälp av språket kan förmedla ett budskap till någon annan, vi 
kan kommunicera med varandra. Lökken m.fl. (2006) skriver att enligt filosofen Merleau-Ponty vilar 
talet på den kroppsliga kommunikationen. Ordet, språket bor inom oss och upplevs av oss. Vi behöver 
kroppen i vår kommunikation. Vuxna kan ha glömt bort detta sätt att kommunicera men ser man till 
de små barnen kommunicerar de både genom kroppsliga handlingar och genom talet (Lökken m.fl., 
2006).

Om vi accepterar att det talade ordet kan betraktas som en meningsfull kroppslig 
handling på samma sätt som andra gester, skulle gester och kroppsliga handlingar, 
såväl som tal, vara likvärdiga aspekter av samma sak: att vi som mänskliga 
kroppssubjekt, vare sig vi är stora eller små, strävar mot och söker varandra på 
flera betydelsefulla sätt (Lökken m.fl.,2006:38). 

Människan kan uppleva saker inte bara genom ordet och språket. Man kan göra sig förstådd genom 
andra kroppsliga handlingar. Man kan kommunicera med ”hela sig” (Lökken m.fl. ,2006). 

Språket och kommunikationens betydelse för barn 
Barn utvecklar sitt språk först när de har ett stort ordförråd. De kan mellan ett och två års ålder ha ett 
”förståelseordförråd på mellan 200 och 2000 ord” (Lindahl, 1998:44). Det kan dock vara så att de inte 
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vet hur de ska använda alla orden och inte heller hur orden korrekt uttalas. Barnen använder då bara 
vissa ord för att skapa meningar. Vidare menar Lindahl (1998) att barns språkutveckling börjar med 
kroppsspråket med dess tillhörande gester och mimik. Heister Trygg (1998) anser att kommunikation 
och samspel hör ihop. Här krävs det en givare och en mottagare. Mottagarna tolkar de budskap som 
sänds mot dem och detta kräver att det finns ett samspel mellan parterna. Att kommunikation sker 
genom att ett budskap överförs från en person till en annan anser även Arnqvist (1993). Han menar 
också att kommunikation kan ses som en process mellan individer där dessa utbyter åsikter och 
tankar eller information. Detta kan ske genom det talade språket, skrift eller tecken. Enligt Heister 
Trygg (1998) kommunicerar vi med hela oss. Vi kommunicerar både genom att vi talar men också 
genom vårt kroppsspråk som innefattas av mimiken, gesterna och blicken vi ger andra människor. Hon 
hävdar även att talet endast består av 10 % av vår kommunikation. Heister Trygg (1998) påstår vidare 
att många personer använder sig av AKK i olika situationer utan att tänka på det. Vi kommunicerar 
alltså med hela oss och i vissa avseenden syns det exempelvis via vårt kroppsspråk vad vi via talet 
försöker förmedla. Att då även använda sig av TAKK i sin språkliga utveckling kommer således enligt 
Tisell (2011) bara att gynna barnet. 

Bergquist m.fl. (2003) anser att barn kan ha stora variationer i sin språkliga utveckling och språket i sig 
tar tid att utveckla. Barn i förskoleåldern kan dock förstå mer än vad de kan ge uttryck för. För att 
språket ska utvecklas behöver barnen få stimulans och uppmuntran från sin omgivning. Alla, både 
barn och vuxna är i ständig utveckling. Vi påverkar andra och vi blir även påverkade av andra. Med 
detta menas att vi utvecklas i samspelet och kommunikationen med andra människor. ”Redan från 
födseln är barnet en kompetent samspelspartner” (Bergquist m.fl. , 2003:229). Att kommunikationen 
existerar redan när barnet är nyfött anser även Lökken m.fl. (2006) ”Med sina medfödda förmågor 
och sin medfödda livsenergi, kompetens, temperament och kropp är barnet en del i dialogen” 
(2006:48).

Enligt Läroplanen för förskolan skall en pedagogisk verksamhet anpassas till alla barn i förskolan. 
”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn 
till egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2010:5). Lindgren & Modin (2012) tar upp i sin bok 
Barns tidiga språkutveckling att bristande kommunikationsmöjligheter kan leda till negativ 
självkänsla. Även Heister Trygg (1998) hävdar att dessa brister inom de sociala områdena kan försvåra 
inlärningen hos individer i behov av kommunikativt stöd. Lindahl (1998) skriver att små barn trivs 
med andra och skapar vänskapsförhållanden tidigt, hon syftar på nya forskningsrön som visar att barn 
mår bra av att knyta många kontakter och att de mognar socialt om kommunikationen barnen 
emellan är god. 

Enligt Bergquist m.fl. (2003) lär sig barn att behärska olika sorters redskap för kommunikationen. I 
kontakt med andra och för att bearbeta olika upplevelser är det verbala språket det mest betydande 
redskapet de har. Barn i förskoleålder skaffar sig kunskaper genom samspel och samvaro med andra 
människor. Att kunna kommunicera med andra människor i sin omgivning är av stor betydelse, det är 
ett grundläggande behov hos alla för att vi ska fungera och kunna utvecklas. ”Alla vägar måste prövas 
och olika kombinationer används för att nå en utvecklande kommunikation” (Bergquist m.fl. , 
2003:231). 

Lindahls (1998) definition av språk är ord och ordkombinationer men inbegriper även de tecken som 
kommunicerar något. I förskolan läroplan kan man läsa att “Språk och lärande hänger oupplösligt 
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samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språkutveckling” (Skolverket, 2010:7). 

Teckenstöd
Tecken som AKK är inte ett språk utan ses som en viktig del av kommunikationen enligt Heister Trygg 
(1998). Metoden används för att stödja meningar och att understryka de viktigaste orden. De som 
behöver använda sig av AKK är enligt Heister Trygg (1998) både barn och vuxna. Hon anser att det kan 
vara de som har förlorat sitt tal av någon anledning i vuxen ålder men även de som inte har utvecklat 
sitt tal ännu. De personer som har hörselnedsättning eller är döva inkluderas inte då dessa 
målgrupper vanligtvis behöver använda sig av teckenspråk (TSS) som sitt första språk. Sirén (1997) 
belyser att tecken kommunicerar och att denna sorts kommunikation används av hörande personer 
och är ett komplement till talet, en metod. Inte ett eget språk så som teckenspråket där man 
använder hela sin kropp med tillhörande gester och mimik för att samtala. 

Tisell (2011) och Lindahl (1998) tar upp hur viktigt det är att man har personer runt omkring sig som 
använder sig av TAKK för att det ska bli ett fungerande samspel. Lindahl (1998) anser att barn 
påverkas mycket av hur människorna runt omkring barnet agerar och även hur miljön är utformad. 
Hon tar vidare upp att barns utveckling speglas av de personer som finns i barnets närmaste 
omgivning.  Även Heister Trygg (1998) menar att omgivningen spelar stor roll för hur barnet utvecklas 
i användandet av TAKK. Att lärandet sker i samspel med andra hävdar även Dysthe(2003). ”Den 
viktigaste attityd som kan skapas i lärandeprocesser är viljan att fortsätta lära” (Dysthe, 2003:139). I 
Lindahls (1998) bok kan man läsa om Vygotsky som betonar att mycket av det vi lär oss det lär vi av 
andra. Vygotsky anser att nyckeln till socialt lärande är vår förmåga att imitera. I en samverkande 
social miljö kan barnen få goda möjligheter att både observera, imitera och utveckla sitt tänkande och 
sin reflektionsförmåga (Lindahl, 1998).

Tecken är för små barn lättare att ta till sig och använda än det talade språket (Sirén, 1997 & Tisell, 
2011). Här menas tecken som förstärker och förtydligar innehållet och ger orden större mening för de 
som har det svårt språkmässigt. Tisell (2011) skriver att de barn som inte har talet kan bli 
missförstådda och man kan tro att de inte alls förstår och då hjälper tecken till att visa att så inte är 
fallet. Kan ett barn teckna kan barnet göra sin röst hörd innan den språkliga förmågan är utvecklad. 
Även Arnqvist (1993) menar att ett barn kan förstå väldigt mycket utan att själv kunna uttrycka sig 
genom talet ännu. Man lär sig språk bättre om ett tecken visas samtidigt som man talar hävdar 
Ernklev (2012). Han anser vidare att vi har lättare att teckna ord än att tala dem i tidig ålder. När man 
tecknar pratar man långsammare och hinner då teckna de ord som är betydelsefulla, innehållsorden. 
Eftersom man pratar långsammare, tack vare TAKK-metoden, kan även de barn som inte är 
svenskspråkiga i grunden gynnas. ”För flerspråkiga barn fungerar tecken som en bro mellan de olika 
språken och inlärningen av svenska går snabbare” (Tisell, 2011:44). På detta sätt kan man innan man 
kan svenska bli förstådd och förstå andra. 

Enligt Sirén (1997) är de nackdelar mot användandet av TAKK man kan finna att man måste ha sina 
händer fria när man ska teckna och även att personerna som samtalar med varandra måste ha 
ögonkontakt. Hon refererar till Goodman & Remington (1993), Johansson (1988) och Lloeding, 
Zangari & Lloyd (1990) som menar att dessa invändningar till det tecknade språket är obefogade till 
stora delar och att tecken då istället bidrar till stimulans av förmågan att kommunicera. Tecken 
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stimulerar även talutvecklingen menar dem. Enligt Tisell (2011) är de enda nackdelarna med TAKK att 
man måste lära sig att använda tecken och att bygga upp ett ordförråd inom teckenanvändningen. 

Tisell (2011)refererar i sin bok till Acredolo & Goodwyn (2000) och deras forskning som säger att 
tecken gynnar på flera olika sätt. Teckenanvändande gör att frustrationen och aggressiviteten minskar, 
man blir mer uppmärksam i samtal och förtroendet mellan olika parter byggs upp. Barnen ges även 
möjligheter att göra sig förstådda och det bidrar i sin tur till att man utvecklas positivt känslomässigt 
och stärker självförtroendet som sedan leder till en god självkänsla.

Teckenstöd i förskolan.
Ciccotti (2009) skriver att små barn är aktivt lärande och observerande individer som reagerar på vad 
deras omgivning gör. Vi reagerar redan som små på rörelser av olika slag och detta långt innan vi 
börjar prata. Ciccotti (2009) hävdar vidare att barn redan när de är nyfödda kan se med både händer 
och ögon. Att de känner igen det som de rört vid men inte sett förut, ”det vill säga att ett föremål som 
förnims av ett sinne(känsel,hörsel,syn) kan kännas igen av ett annat sinne” (Ciccotti, 2009:77). Precis 
som Ciccotti (2009) tar Lindahl (1998) upp att barn härmas och tar efter det de ser. De små barnen 
observerar handlingar och tar efter och lär sig på detta sätt handlingarnas innebörd och hur samspel 
människor emellan går till. 

...genom den medfödda förmågan att reagera motoriskt på förnimmelsen av en 
rörelse. Bebisar är därför mycket skickliga på att uppfatta biologiska rörelser, 
vilket gör att de instinktivt reagerar på de ansiktsrörelser som de observerar 
(Ciccotti, 2009:84).

Barn härmar och känner igen rörelsen som görs till det talade ordet och kommer således att bättre 
förstå ordet och dess betydelse. Om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
(TAKK) används gör detta att den man samtalar med både kan höra vad man säger, se vad man 
tecknar och om man så vill, känna hur tecknen tecknas (Tisell, 2011). Arnqvist (1993) anser att barn i 
förskoleåldern är väldigt mottagliga för språk och annan inlärning och att de lär sig snabbt i de tidiga 
åldrarna. Han menar vidare att man ska börja så tidigt som möjligt med språk i olika former då det 
finns en kritisk period för språktillägnandet och att det, ju äldre man blir, blir svårare att tillägna sig 
språkets alla nyanser.  

Förskollärares uppdrag är att ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen bland 
annat ”stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling, får stöd och stimulans i sin 
sociala förmåga och ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att 
använda hela sin förmåga” (Skolverket, 2010:11). Det står även i läroplanen att 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, 2010:10). Ernklev (2012) anser att man som personal till barn i behov bör kunna teckna 
mellan 400-500 ord för att bidra till ett barns språkutveckling. Han menar att man måste kunna 
teckna och inte bara kunna några få tecken. Barnen ska känna att de är inkluderade i verksamheten 
och att de kan kommunicera med andra. 

”Förskolebarnet skaffar sig i första hand kunskaper genom samvaro med andra människor” (Bergquist 
m.fl., 2003:230). Används TAKK på förskolorna kan detta hjälpa avsevärt om/när man får ett barn som 
är i behov av stöd för sin språkutveckling. Att börja tidigt med att introducera ett alternativ för det 
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talade språket kan vara av nytta. I Lilla boken om tecken återger Tisell (2011:58) forskningsresultat där 
bland annat forskaren Jon F. Miller har kommit fram till att alla barn gynnas av teckenstöd för sin 
språkutveckling. Han anser även att användandet av tecken leder till bättre förståelse av språket för 
alla barn och att de som tecknat i tidig ålder har större ordförråd än de barn som inte tecknat alls. 
Tisell (2011) belyser även att det är lättare att lära barn att teckna än att lära dem prata. Man kan 
hjälpa barnen att forma händerna och visa hur ord tecknas men man kan inte visa hur ett ord uttalas. 
Bergquist m.fl. (2003) anser att alla sorters uttrycksformer måste vara öppna att få komma fram och 
användas vid behov. De anser att ”Alla vägar måste prövas och olika kombinationer används för att nå 
en utvecklande kommunikation” (2003:231). De menar vidare att det är en rättighet att få 
kommunicera och att vi ska se till att alla kan få den möjligheten då samspel är ett grundläggande 
behov för att  människan ska kunna utvecklas och fungera. Enligt Ernklev (2012) krävs det att 
omgivningen, förskolan och skolan förstår barnets uttryckssätt. Han anser att man måste se framåt 
och vara beredd på att möta och kommunicera med barn i behov av tecken som stöd för det talade 
språket. Det ska inte komma som en blixt från klar himmel att man får ett barn som behöver TAKK 
menar han. 

Lindgren & Modin (2012) anser att när man inte kan göra sig förstådd och inte heller förstå andra kan 
man enbart gissa sig till saker och ting. I och med att detta påverkar självkänslan negativt kan det 
därmed leda till påverkan av all inlärning. ”Räcker inte orden, kan man ta till kroppsspråk, visa på olika 
föremål eller peka på närliggande saker” (Lindgren & Modin, 2012:11). Ett exempel på hur man kan 
använda sig av TAKK i förskolan enligt Tisell (2011) är att man kan sätta upp veckans tecken synligt för 
alla. Ett annat sätt är att visa vad man ska äta för lunch med hjälp av teckenbilder samt märka upp 
olika föremål i lokalerna.

I läroplanen för förskolan står det att ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 
egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt 
förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet” 
(Skolverket, 2010:7). Dysthe (2003) anser att en lärares allra viktigaste uppgift är att ge alla elever en 
chans, att se det positiva och ge bekräftelse och uppmuntran för att de ska utvecklas på bästa möjliga 
sätt. Man ska se det positiva med samarbete och dialog i lärandeprocesser. ”Det som står i fokus är 
lärande i samspel med andra” (Dysthe, 2003:5). Barn i behov av tecken som stöd kan lära sig bättre 
och effektivare om alla arbetar mot samma mål. De kan då känna tillit och samhörighet med sina 
kamrater på förskolan och då är det givande om alla kan samma språk. “Det finns få saker som stärker 
självförtroendet så mycket som känslan av att lyckas” (Lindgren & Modin, 2012:17). Ernklev (2012) 
hävdar att barnen måste känna en trygghet i sitt samspel med pedagogerna. Barnen måste veta att 
det finns personal som förstår vad som förmedlas till honom/henne. Ernklev (2012) menar att barnen 
annars inte kan få en fungerande kommunikation. “Att genomföra någon som helst typ av integrering 
utan att ha personal som kan förstå det tecknade barnet, är inte möjligt” (Ernklev, 2012:4).

Det är viktigt att man ser utbildningen inom området TAKK som en möjlighet, en investering i barns 
språkutveckling oavsett om de har ett handikapp eller inte enligt Ernklev (2012). Han anser att det 
bästa sättet att lära sig teckenanvändning är att gå på kurser och att man ser dessa kurser som en del 
i verksamheten och inte som en separat bit man bara gör en gång. Ernklev (2012) menar vidare att 
det ska vara en självklarhet för barn i behov av tecken att ha tillgång och möjlighet  till 
kommunikation. Sedan har man enligt Tisell (2011) nytta av att ha tillgång till olika teckenböcker där 
man tillsammans med annan personal och barnen på förskolan kan finna tecken för att lära sig och få 
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ett utökat ordförråd. Hon anser att man ska inkludera alla barn i användningen av tecken och ett sätt 
är att alla barn kan få ett eget personligt tecken. Med ett personligt tecken man själv väljer gör att det 
blir en del av ens personlighet. Det blir roligare och enklare för barnen att teckna ett ord än ett namn 
på sju bokstäver. Man kan även sätta upp bilder av hur man tecknar, på skåp, dörrar, lådor och så 
vidare där det är synligt för barnen i den dagliga verksamheten. Tisell (2011) menar att om man på ett 
roligt och lekfullt sätt integrerar tecken i vardagen på förskolan får man med sig alla barn och de kan 
lära av varandra.

Genom att väva in tecknandet som en del i all lek för alla barn i en grupp så 
bidrar du på ett mycket enkelt sätt till att göra de barn som är i behov av tecken 
delaktiga i leken. Och barnen ges möjlighet att delta utan att de vuxna behöver 
gå in och tolka (Tisell, 2011:55).

Heister Trygg (1998) anser att man bör skapa en tecknande miljö för barn i behov av tecken. Det ska 
finnas tecken tillgängligt för alla att ta del av för att man tillsammans ska kunna kommunicera. Finns 
det fler barn i behov av TAKK är det enligt Heister Trygg (1998) av godo att dessa barn vistas på 
samma avdelning/klass för att öka motivationen i användandet av tecken hos både barnen och 
personalen. Tecken gynnar alla barns språkutveckling och då särskilt de barn vars språk behöver hjälp 
för att utvecklas. Det ska finnas kompetent personal inom området och en stimulerande miljö som 
hjälper till att bibehålla och utveckla språket.

Tisell (2011) tar upp vikten med  att fortsätta teckna kontinuerligt oberoende av om barn har ett 
språk eller ej. Man ska inte sluta bara för att språket kommer. Hon betonar vikten av att man på 
förskolor och skolor ska köpa in teckenmaterial att ha till hands samt att kommunen ska tillhandahålla 
kontinuerliga teckenkurser för pedagogerna.

Kommunen bör ansvara för att personal inom förskola och skola får kontinuerlig 
utbildning i tecken. Utbildning i AKK (Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation) borde också vara en självklarhet i utbildningen till förskollärare, 
specialpedagog och speciallärare (Tisell, 2011:37).
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Metod
I studien används kvalitativa intervjuer enligt fenomenografisk metod.

Fenomenografi (grafi=beskriva, gr.fenomen=det som framträder) är en metod 
att bestämma variationen av de uppfattningar om objekt och händelser i 
omvärlden som kan återfinnas hos en definierad grupp människor, t ex skolbarn, 
studenter (Stensmo, 2002:115).

Stensmo (2002) anser att en intervju är ”fenomenologins främsta datainsamlingsmetod” (Stensmo, 
2002:119). Med denna sortens intervju kan man få reda på vad olika personer anser och hur de 
ställer sig till vissa ämnen och i detta fall vad de anser om användningen av TAKK. Stensmo (2002) 
menar vidare att denna form av intervju passar bra då man vill ha svar på vad just de intervjuade 
människorna anser om olika saker och ting. Man kan få helt skilda svar från en grupp intervjuade 
människor beroende på just deras erfarenhetsvärld. Stensmo (2002) skriver vidare och refererar till 
Kvale (1997) om hur han anser att man bör göra när man genomför en kvalitativ intervju. Bland annat 
tas det upp att man bör spela in intervjun för att sedan transkribera den. Detta för att kunna gå 
tillbaka och se och analysera vad som sagts. Man gör detta istället för att man under intervjun ska 
sitta med papper och penna och då behöva pausa för att få med det som sägs. Dimenäs (2009) anser 
att en inspelning av intervjun bör göras då man tydligt kan höra sina frågor och den intervjuades svar. 
Man får ett bättre och riktigare underlag än om man enbart använder sig av papper och penna som 
kan orsaka bortfall av information. Att spela in intervjun har även fördelarna att man kan koncentrera 
sig helt på den intervjuades svar. Johansson & Svedner (2010) belyser att det är av vikt att fokusera på 
den intervjuade och inte på den nästkommande fråga man tänker ställa. Ligger fokus på den som blir 
intervjuad kan man följa med i vad denne säger och forma följdfrågor som är relevanta i stunden. En 
kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal men har ett specifikt fokus enligt Dimenäs (2009). Fokuset 
bestäms av intervjuaren och det är denna som ser till att intervjun går i rätt spår. Med detta menas 
inte att man ska styra intervjun för mycket utan se till att ta vara på det den intervjuade personen 
säger och följa i dennes tråd inom ramen för det uppsatta ämne, som också Johansson & Svedner 
(2010) anser. I studien används således en diktafon i utförandet av intervjustudierna för att kunna 
bibehålla detta fokus. Transkribering av intervjuerna skedde i anslutning till intervjutillfällena för att få 
en bra och korrekt transkribering. Hur referenssystemen är utformade i denna rapport utgår från 
Backman (1998) medan utformningen av rapportens upplägg har inspirerats utifrån Johansson & 
Svedner (2010) bok.

Urval
Intervjuer skedde med fem verksamma pedagoger inom förskola. Pedagogerna syftar på förskollärare 
och barnskötare som arbetar inom förskolan. I urvalet gjordes ingen skillnad på förskollärare och 
barnskötare då det endast var deras inställning och erfarenheter som var av intresse. Hädanefter 
kommer således pedagoger användas då yrkesbakgrunderna som nämnts är irrelevanta för studiens 
syfte. Syftet var att ta del av verksamma pedagogers erfarenheter kring användningen av TAKK inom 
ramen för förskolan. Kvalitativa intervjuer valdes som undersökningsmetod och dessa spelades in 
med hjälp av en diktafon. Innan intervjutillfällena sammanställdes ett informationsbrev (se bilaga 1.) 
som skickades ut för att informera om studien och dess syfte. Med två av pedagogerna togs det 
personlig kontakt med innan, på var och en pedagogs förskola. Det tillfrågades om de kunde tänka sig 
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att delta i studien, de fick då ta del av informationsbrevet (se bilaga 1.). Tid bestämdes därefter för 
genomförande av intervjuerna. De resterande tre pedagogerna hade fått informationsbrevet skickat 
till sig. Dessa tre pedagoger arbetade på samma förskola. Telefonkontakt med en av dem skedde där 
det bestämdes tid för alla tre intervjuerna. Anledningen till valet av rektor och skolområde, som 
informationsbrevet skickades till, var att det fanns kännedom om att några av dessa förskolor inom 
området arbetar eller i varje fall har arbetat med TAKK.

Dessvärre blev en av pedagogerna sjuk samma dag som intervjun skulle genomföras. Det bestämdes 
att en telefonintervju skulle genomföras senare under dagen. Anledningen till att telefonintervju 
valdes och inte bortfall av informant var att det ansågs bättre att ta med det lilla material, i jämförelse 
med en inspelad intervju, som kunde fås via en telefonintervju. Anledning till att intervjun inte 
senarelades handlade om tidsbrist från bägge parternas sida. 

Datainsamlingsmetoder 
De frågeställningar som var utgångspunkt för studien var, 

I vilka situationer anser  pedagogerna att de och barnen använder sig av TAKK? 

Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna med användandet av TAKK?

För att få svar på dessa frågeställningar valdes kvalitativa intervjuer. Diktafon användes för att spela in 
intervjuerna. Koncentrationen skulle ligga på vad informanten sade och inte på att få ner vad som 
sades på papper. Under telefonintervjun användes papper och penna då det saknades medel för 
inspelning via telefon.

Intervjufrågorna delades in i olika grupper: bakgrund, användande av TAKK, barns användande av 
TAKK och faktorer som kan påverka användningen av TAKK (se bilaga 2.). Under dessa rubriker sattes 
några frågeställningar till stöd för att leda den kvalitativa intervjun framåt. Frågeställningarna som 
finns med har endast använts till viss del i intervjuerna. Detta beroende på hur informanten valde att 
svara och sedan även på vilka följdfrågor som uppstod under samtalet. Flexibilitet i frågevalen skedde 
under samtliga intervjuer för att kunna följa informanterna och ta del av just deras individuella 
berättelser.

Procedur
Intervjuerna utfördes först efter att litteraturbearbetningen kommit en bit på vägen. Detta med 
anledning av att kunna se ämnet ur både negativa och positiva ordalag. Intervjuerna kunde ha sett 
annorlunda ut om de gjorts innan denna bearbetning då vissa frågor uppkom under läsning av 
litteraturen. Således kunde utformning av mer relevanta frågor göras och en bättre förståelse låg 
därmed till grund för vad de intervjuade berättade. Informanternas tankar och erfarenhetsberättelser 
respekterades under intervjuerna.

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har bland annat ett 
informationsbrev (informationskravet) utformats och skickats till en rektor för ett skolområde i en 
normalstor stad. Anledningen till valet att skicka till rektorn först och inte ut till olika förskolor var att 
rektorn vet vilka som använder sig av TAKK-metoden. Rektorn kunde således skicka till just de som var 
berörda av att delta i studien. 
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I informationsbrevet skrevs syftet med studien som var att undersöka vad pedagoger i förskolan anser 
om användningen av TAKK i arbetet med barns språkutveckling och kommunikation. I 
informationsbrevet stod det även att det var frivilligt att delta och att de som godkände sitt 
deltagande när som helst under studiens gång kunde avbryta denna samverkan (samtyckeskravet) 
(Forskningsrådet, 2002). Diktafon valdes att ha med under intervjuerna med anledning av att man då 
verkligen kunde fokusera på vad pedagogen berättade för att sedan även kunna följa upp med 
relevanta frågor för att få ett så bra samtal kring ämnet som möjligt. Intervjuerna spelades således in 
efter samtycke med de berörda pedagogerna. Utifrån inspelningarna gjordes transkriberingar. Delar 
av texterna återges i rapporten, dock med fingerade namn på både förskola, avdelning och 
personerna. Namnen är således sådana att det inte går att spåra personerna utifrån läsning av 
rapporten (konfidentialitetskravet) (Forskningsrådet, 2002). Det insamlade materialet kommer endast 
att användas i forskningsändamål (nyttjandekravet) (Forskningsrådet, 2002) och kommer att förvaras 
på plats där obehöriga ej har tillgång till den.

Tre av de intervjuade pedagogerna arbetade aktivt med TAKK och två hade jobbat med TAKK förut 
men gör det inte längre. Syftet med studien var att ta reda på hur dessa pedagoger tänker kring 
arbetet med TAKK och vad de anser om metoden gällande barns språkutveckling och kommunikation. 
Intervjuerna utfördes på de intervjuade personernas arbetsplatser. De intervjuade skulle inte behöva 
avbryta för mycket i sina dagliga rutiner för att ingå i intervjustudien. Innan intervjuerna startade, 
som var enskilda intervjuer, försäkrades att de tagit del av informationen som var bifogat i brevet, 
detta för att se till att intervjun gick rätt till och att de givit sitt medgivande. Information om syfte 
med studien gavs och det gavs tid för eventuella frågor pedagogerna kunde tänkas ha. 

Intervjuerna tog cirka 20 minuter att genomföra då pedagogerna var noga med att hålla sig till ämnet. 
Noggrannhet med att inte ta över samtalet var genomtänkt innan intervjuerna då tanken var att föra 
pedagogernas tankegångar vidare genom följdfrågor. Pedagogerna hade inte fått ta del av frågorna 
innan intervjun. Det som sade skulle komma spontant och vara riktigt för stunden och inte i förväg 
genomtänkta/uttänkta svar. Hade pedagogerna fått frågorna innan kunde de kanske ha haft mer att 
säga inom ämnet. Det kunde dock även lett till att pedagogerna kunde låst fast sig på vissa frågor och 
att det då skulle ha varit svårare att få till spontana vägar och tankar kring dessa frågor. 

I resultat delen finns de olika pedagogerna citerade. De tre punkter som är satta på olika ställen i 
citaten ska illustrera pauser som pedagogerna gjorde när de blev intervjuade. Vissa citat hade även 
ord som upprepas då pedagogerna var i sina tankegångar. Dessa dubbla ord kommer inte att finnas 
med i resultatutförandet. Anledningen är att texten blivit mer läsvänlig utan dessa extra ord.

Metoddiskussion
Val av metod i genomförandet av studien var kvalitativa intervjuer. Användningen av denna form har 
visat sig vara av nytta och har även varit tillräckligt för en studie av denna omfattning. Hade en större 
studie gjorts kunde observationer på olika förskolor hjälpt till för att styrka resultaten och för att få en 
rikare grund att stå på (Patel, 2003). Den intervju som genomfördes via telefon kan inte sägas ha 
samma trovärdighet som de inspelade och transkriberade intervjuerna har. Olika tolkningar hinns 
med att göra då man skriver för hand. Man hinner även inte att skriva ner allt som pedagogen 
berättar och således tappar man material som kunde vara av vikt för studien. För att underlaget skulle 
vara tillräckligt för studiens omfattning togs denna intervju ändå med. Detta för att inte gå miste om 
värdefullt material i studien. Patel (2003) beskriver att man kan använda sig av olika personer i sin 
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studie och även att dessa personer kan komma från olika områden. Pedagogernas arbetssituation i 
denna studie såg olika ut för att få en bredare bild av TAKK användandets betydelse. Tre pedagoger 
arbetade aktivt med TAKK medan två inte gjorde detta. Dessa olika pedagoger var relevant att ta med 
då deras syn på TAKK kunde se olika ut beroende på arbetsplats samt arbetsuppgift. Patel (2003) 
anser vidare att transkribering av de kvalitativa intervjuerna bör genomföras och då att man skriver 
det som verkligen sägs utan att komma med ord för att bättra på meningsuppbyggnaden. Det var 
tidskrävande och svårt att transkribera men när det väl var gjort fanns ett rikt underlag för resultat 
och analys av densamma.
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Resultat 
Syftet med studien var att undersöka vad pedagoger i förskolan anser om användningen av TAKK i 
arbetet med barns språkutveckling och kommunikation. Frågeställningarna som studien utgick från 
var, I vilka situationer anser pedagogerna att de och barnen använder sig av TAKK? Och Vilka för- och 
nackdelar ser pedagogerna med användandet av TAKK?

De intervjuade var fem pedagoger och en presentation av dem och resultaten från intervjuerna 
kommer att presenteras nedan. Resultatet inleds med en kort presentation av pedagogerna för att 
sedan gå in på hur arbetet med TAKK började och sedan deras syn på användandet av TAKK som 
metod. Både synen på pedagogernas användande och på hur pedagogerna såg på barnens 
användande av tecken kommer att redovisas. Slutligen framkommer vad pedagogerna anser att det 
finns för nackdelar respektive fördelar med att använda sig av detta arbetssätt. 

Pedagogernas bakgrund inom förskolan
De intervjuade pedagogerna har fått namnen Lovisa, Daniella, Nina, Mia och Gunilla. Nina, Mia och 
Gunilla arbetar på samma förskola varav Mia och Gunilla även arbetar på samma storbarnsavdelning. 
De har jobbat 24 respektive 26 år inom förskolan. Denna förskola använder sig av TAKK i sitt dagliga 
arbete med barnen. Beroende på avdelning mer eller mindre aktivt. Användningen av tecken 
inkluderar både personal och barn på avdelningen. Nina arbetar på en småbarnsavdelning. Hon är 
inne på sitt tredje år och jobbar på den avdelning som arbetar mest aktivt med tecken.

Daniella har jobbat i 33 år och arbetar på en åldersblandad avdelning. Lovisa arbetar även hon på en 
åldersblandad förskola och har varit verksam i 34 år. Daniella och Lovisa har tidigare under sina 
verksamma år arbetat med TAKK men gör inte det för tillfället då de saknar barn i behov av detta 
arbetssätt.

I detta arbete används fingerade namn. Alla informanter kommer i texten benämnas just pedagoger 
för att underlätta i framställningen. Valet av detta ord grundar sig i att de alla är verksamma inom 
förskolan, deras utbildningsbakgrund av förskollärare eller barnskötare spelar ingen roll för syftet med 
denna studie. 

Pedagogernas erfarenheter av arbetet med TAKK
Alla pedagoger har någon form av utbildning inom teckenstöd men det varierar hur omfattande 
utbildningarna är och även hur länge de har jobbat med metoden ute i verksamheten. Flera av 
pedagogerna kom i kontakt med TAKK då det på deras förskolor fanns barn med Down´s syndrom. 
Flertalet pedagoger gick en utbildning för att lära sig teckna eftersom de på förskolan hade barn i 
behov av tecken på ett eller annat sätt. Två av pedagogerna lärde sig tecken av annan anledning, som 
framkommer nedan, där respektive pedagog redovisas kort var och en för sig.

Daniella har som tidigare redovisats jobbat som pedagog i 33 år. Fem av dessa år har hon arbetat med 
metoden TAKK. Detta för att det kom ett barn med Down´s syndrom till hennes avdelning och 
Daniella blev tillfrågad att bli en av pojkens assistenter. I samband med att hon tackade ja till detta 
fick hon gå en kort utbildning för att lära sig använda tecken som stöd eller TAKK. Utbildningen pågick 
under några kvällar och de som fick gå var föräldrar till barnet samt ett antal pedagoger från 
förskolan. Hon berättar att detta var elva år sedan och att hon i dag inte använder tecknen lika 
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frekvent då det inte finns något barn med uttalat behov av teckenstöd. Dock anser hon att de tecken 
hon minns hjälper henne i hennes kommunikation med de små barnen och även med de barn som 
inte har det svenska språket ännu. Hon anser att tecknen hjälper barnen att förstå vad hon säger.

Lovisa har varit verksam pedagog i 34 år och har arbetat med tecken under några få år. Anledningen 
till att hon började arbeta med tecken var för att de fick ett barn med försenad språkutveckling på 
avdelningen. Personalen fick möjligheten att gå en kvällskurs för att utbilda sig inom 
teckenkommunikation. Kursen köpte rektorn för förskolan in åt dem. Från kursen fick de med sig både 
video- och bokmaterial för att de själva skulle kunna fortsätta att lära sig tecken och att teckna.

...sen fick vi ett barn som hade försenad utveckling och försenad språkutveckling 
och då blev vi tipsade om att använda teckenspråk... tecken som stöd...Så då fick 
vi gå en kvällskurs. (Lovisa)

Lovisa berättar att hon idag inte använder sig av tecken i sitt arbete men att hon känner att hon borde 
försöka ta upp det igen. Detta för att det på hennes avdelning finns ett barn som är i behov av hjälp 
för sin språkutveckling. (Jag träffade Lovisa vid ett senare tillfälle. Då berättade hon att de på 
avdelningen fått hjälp med att starta upp användandet av tecken, just på grund av att de nu har ett 
barn som behöver ytterligare språkstimulans för att utveckla talet och språket).

Nina har varit pedagog i snart tre år men har jobbat aktivt med TAKK i fem år. Innan hon började på 
sin nuvarande förskola jobbade hon på ett gruppboende där de boende var i behov av stöd för sin 
kommunikation. Förskolan hon arbetar på nu arbetar aktivt med TAKK fortsätter hon. Hon berättar 
vidare att den personal hon jobbar med började använda tecken för tre år sedan och då för att det 
fanns ett barn med Down´s syndrom på en av avdelningarna. När barnet i fråga sedan slutade 
fortsatte personalen sitt arbete med tecken, då de enligt Nina ansåg att det gynnade flertalet barn på 
förskolan. Hon berättar att för henne, i jobbet som förskollärare, har det således alltid funnits tecken. 
Nina berättar vidare att hon på gymnasiet gick en kurs, tecken för hörande, men att hon sedan inte 
har gått någon kompletterande kurs i samband med sitt arbete på förskolan, dock anser hon att det 
borde finnas någon form av kompetensutveckling. 

Mia har arbetat på förskola i 24 år och har sedan tre år tillbaka arbetat med tecken som stöd för 
kommunikationen. Anledningen till att hon började använda tecken var att de fick ett barn som var i 
behov av det för sin språkutveckling. Flickan hade Down´s syndrom och då hon skulle börja på deras 
avdelning ansåg rektorn för förskolan att personalen på avdelningen skulle gå en teckenkurs. Rektorn 
menade att de då bättre skulle kunna förstå henne, berättar Mia. Innan kursen kunde hon inte några 
tecken alls. Det var i samband med att flickan började, samt kursen hon fick gå, som hon lärde sig att 
teckna. Flickan fick en assistent i samband med förskolestarten som även hjälpte personalen att lära 
sig fler  tecken. 

Nej jag kunde ingenting. Inget stödtecken eller nåt. Utan det var när vi gick den 
här kursen och så att jag fick lära lite av flickans handledare. Annars så kunde jag 
ingenting. (Mia)

Gunilla har arbetat som pedagog i 26 år och de tre senast åren har hon även aktivt använt sig av 
tecken i sitt arbete på förskolan. Första gången hon kom i kontakt med TAKK, berättar hon, var för 14 
år sedan och då för att hon själv fick ett barn med hörselproblem och som då var i behov av tecken 
för sin kommunikation. Hon ville därför gå en teckenkurs. Förskolan hon arbetade på skulle anordna 
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en kurs, eftersom de hade fått ett barn som var i behov av TAKK. Hon berättar att hon då fick gå 
kursen som förälder tillsammans med pedagoger från förskolan. 

Jag fick gå kursen som förälder. Men fick då samma innehåll, sen hade vi ju då 
ett barn med handikapp på avdelningen också. Så det va ju den handledare eller 
dom ansvariga i personalen som fick gå teckenkursen då tillsammans med mig, 
så då var vi två på avdelningen som kunde också...jag hade som nytta av det 
både på jobbet och privat kan man säga. (Gunilla)

Hon berättar vidare att hon fick möjlighet att gå en till teckenkurs för tre år sedan på grund av att 
förskolan då än en gång fick ett barn i behov. Gunilla har då gått teckenkurs både som förälder och 
som pedagog.

Pedagogernas syn på sin användning av TAKK i olika situationer på 
förskolan

Samtliga pedagoger anser att användandet av TAKK på förskolorna varierar mellan pedagogerna och 
mellan barnen. De anser att det beror på hur mycket man kan och när, hur och i vilka situationer som 
man är bekväm att använda sig av tecken.

Det kan variera lite men alla använder det ju... vissa tycker bättre om att 
använda det när man sjunger medan vissa trivs bättre att använda det, kanske 
när man ska duka. Att man förtydligar vad glas är och vad tallrik är så... ja det 
varierar nog. (Nina)

Alla pedagoger beskriver att de använder eller har använt (som Daniella och Lovisa) tecken mycket 
under samlingarna på förskolan. Flera sånger har kända tecken och rörelser till som de flesta på 
förskolan känner till och gör enligt pedagogerna. Lovisa berättar att det alltid har sjungits sånger på 
förskolan och att man då i viss mån beroende på sång använt sig av tecken. Hon säger att det är ett 
bra sätt att minnas sångerna och orden då man både kan se dem när man tecknar och höra dem när 
man sjunger. Lovisa menar att om man tecknar och sjunger samtidigt förstärker det inlärningen. Även 
Nina uttrycker att barn har lättare att komma ihåg orden om de tecknas. Om barnen, till exempel, 
skall lära sig en sång så får de lära sig en rörelse till texten. Nina menar då att barnen känner att de är 
med, att de gör mer, är mer aktiva än om de endast skulle sjunga. De barn som inte lärt sig sångerna 
ännu kan även de vara delaktiga enligt Nina, eftersom de kan teckna istället.

Förutom att sjunga och teckna sånger under samling berättar Gunilla att de har olika lekar med 
barnen på samlingarna. Barnen tycker det är roligt och spännande med tecken lekar och aktiviteter. 
Bland annat gör de kims lek där man ska gissa vad för föremål som tagits bort. Gunilla berättar att 
barnen får svara med tecken istället för verbalt.

Även under matsituationerna menar flertalet pedagoger att de använder sig av en hel del tecken till 
barnen. Daniella som inte använder TAKK i nuläget anser att det var lättare att använda sig av tecken 
när man satt vid ett bord eller under samlingarna där man lättare kunde få ögonkontakt med barnen. 
Mia berättar att hon försöker använda sig av tecken i alla situationer under dagen och även i 
utomhusmiljön men att det blir annorlunda då barnen rör sig mer aktivt. Hon berättar att tecknandet 
är bra när man är ute och vill ett barn någonting men barnet är långt bort. Istället för att skrika kan 
man då teckna till barnet och då förstår barnen vad man säger. Mia berättar vidare att alla barn och 
pedagoger har personliga tecken som de fått när de började på förskolan. Det är lättare att teckna ett 
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tecken än att teckna alla bokstäver i ett namn berättar hon. Flertalet pedagoger delger att det på 
deras avdelning finns tecken uppsatta på bland annat skåp, dörrar, fönster och lådor. Detta för att 
både personal och barn ska kunna se tecknen tydligt och lära sig dem.

... på en låg nivå så att barnen ska kunna duka själva. Där finns det uppsatt 
tecken, hur man tecknar glas och hur man tecknar gaffel och sånt...på dörren 
tecknar man hur man går in och ut. Så har vi också uppsatt dokumentation på 
när barnen själva tecknar. (Nina)

När Lovisas förskola använde sig av tecken hade även de bilder på dörrar och skåp för att det skulle 
underlätta för alla. De kunde lätt se hur de vanligaste tecknen gjordes som de använde sig av under 
dagen. På de flesta pedagogers förskolor har man även tillgång till en teckenbok ute på avdelningarna 
där pedagoger och barn tillsammans kan hitta tecknen de behöver snabbt och lätt. Nästan alla 
pedagoger anser att internet är ett bra medel för att hitta olika teckenord.

Pedagogernas syn på barnens användning av TAKK på förskolan
Daniella berättar att när hon jobbade med TAKK använde barnen på förskolan sig av tecken när de 
kommunicerade med det barn som var i behov av detta. Bland annat under samlingen användes 
tecken men även när de ville nå barnet under andra delar av dagen. Hon kan inte minnas att barnen 
på förskolan använde det gentemot pedagogerna annat än under samling då barnet i behov av tecken 
fanns närvarande. Även Lovisa berättar att barnen mest tecknade till det barnet som hade behovet 
men att det tecknades lite överlag också. Hon såg att barnen tyckte det var roligt att använda tecken 
och att de försökte använda det i sin kommunikation med det barn som behövde teckenstöd. Några 
pedagoger berättade att barnen använder tecken till varandra i vissa situationer (samling, lek m.fl.) 
men att det inte förekommer fullt så mycket. Tecknandet sker mest under de pedagog ledda 
situationerna som sker inom förskolans verksamhet. Dessa kan vara samlingar, matsituationerna eller 
styrda lekar och aktiviteter. Flera av pedagogerna upplever att barnen kan använda sig av tecken 
sinsemellan och har då bland annat sett att de använder tecken i leken. Nina berättar att när barnen 
leker de typiska vardagssituationerna som sker på förskolan använder barnen sig av tecken i rolleken. 
Vissa av pedagogerna anser dock inte att barnen använder tecken sinsemellan fullt så mycket och att 
detta kan ha att göra med att de arbetar på en storbarnsavdelning där många av barnen släpper 
tecknandet om kamraterna de leker med kan kommunicera verbalt med dem. 

Barnen använder tecken mer om det finns barn som uttalat behöver det. En avdelning där två av 
pedagogerna jobbar har man nyligen fått ett barn som inte kan svenska språket ännu och här anser 
Gunilla att de andra barnen använder sig av tecken för att detta barn ska förstå. Barnen använder 
även tecken under samlingarna där många sånger innehåller tecken eller när de har vissa lekar där 
tecken används. Barnen får lära sig att teckna färger, djur och olika grundord för att de ska kunna 
kommunicera sinsemellan.

 ...och häromdan då satt ju hon med en av de andra tjejerna och dom förstod ju 
inte varandra alls men då körde dom, de tecken dom kunde plus liksom 
kroppsspråket över huvud taget och liksom det sättet dom kommunicerade... för 
dom är ju fyra-fem år och det är ju kul att se. Det lilla teckenspråk dom kunde 
det använde dom och sen fyllde dom bara på med egna grejer, egna gester på 
resten för att göra sig förstådd ändå. (Gunilla)
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På den avdelning där Nina jobbar använder sig flertalet barn av tecken. Här finns det många små barn 
och även många utländska barn. Barnen tecknar i många olika situationer och Nina anser att de ser 
det som ett alternativt sätt att kommunicera med pedagogerna när pedagogerna inte förstår vad 
barnen säger. Hon menar att barnen ibland glömmer bort att de kan använda tecken. Men när vissa 
situationer uppkommer där pedagogerna inte förstår barnen påminns barnen om sin möjlighet till 
teckenanvändning och kan därefter göra sig förstådda. 

Dom små använder det mera synligt än större barn för att dom har talet. Dom 
förstår varandra och så utan. Dom små använder det för att få sin röst hörd. 
Dom märker ju själva att dom måste ju använda det eller försöka använda det 
för att kunna bli förstådda av alla andra... medan dom större dom använder det 
när dom själv tycker eller ja dom kan ju avgöra själv när dom kan använda det. 
(Mia)

Nina fortsätter berätta att hon ser att de små barnen har stor nytta av tecken då de ska förmedla vad 
de vill säga. Hon pratar om att barnen har sitt eget bebisspråk med ”dada” och ”dodo” och att det kan 
vara svårt att förstå dem. Nina anser att om barnen kan vissa grundläggande tecken kan detta ha stor 
betydelse för deras kommunikation med andra barn och pedagoger på förskolan. Hon menar att de 
till exempel kan teckna att mamma jobbar och då förstår personalen vad barnet vill förmedla. 

För dom tänker ju uppenbarligen någonting som dom vill säga men det går inte 
fram och det blir ju stor frustration hos dom att vi inte förstår. (Nina)

Flertalet av de intervjuade jobbar på förskolor där många barn kommer från icke svensk-talande 
familjer. Bland annat Nina anser att det gynnar dessa barn mycket att förskolan använder sig av 
tecken. Många barn på förskolan har det svårt med det svenska språket och många av de små barnen 
har ännu inte fått ett språk. Nina hävdar att tecknandet stödjer och hjälper dem att kommunicera 
med kamraterna och personalen på förskolan.

Dom gör sig ju förstådd på ett annat sätt. Genom att använda tecken så kan dom 
ju kommunicera med oss och med sina kompisar också på ett annat sätt än när 
dom inte kan använda språket. För när vi står och ser ut som stora frågetecken 
så tar ju dom till vad dom kan. (Gunilla)

Nackdelar och fördelar med TAKK
Alla pedagoger hade svårt att hitta något negativt med användningen av TAKK. Daniella anser att det 
enda skulle vara om man inte kan teckna alla ord man behöver. Lovisa berättar att barnet hon hade 
på sin avdelning när de använde sig av TAKK gynnades i sin språkutveckling.

Jag vet inte vad det ska va för nackdelar för jag menar den här pojken han 
började ju prata och jag menar man får ju ett språk. Det ska ju vara ett stöd 
under utvecklingen... så nej. (Lovisa)

Flertalet pedagoger tror inte att det kan missgynna barnets utveckling med användning av tecken 
utan att det snarare skulle förstärka språkutvecklingen och kommunikationen människor emellan. 
Många av pedagogerna delger att det negativa skulle kunna vara att det är svårt att teckna utomhus 
på vintern då man har vantar på sig. Gunilla berättar att det kan vara svårt med teckenanvändning 
utomhus men att hon annars inte kan se något negativt med TAKK. Dock är hon dålig på att använda 
tecknandet ute såsom flertalet pedagoger nämnde. Det kan enligt Nina bland annat bero på 
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användningen av galonvantar och att man måste ta av dem var gång man ska teckna. Nina tar också 
upp miljöns betydelse och att det är lättare att teckna om man har tecknen framför sig. Man kan ha 
tecken på dörrar, skåp, lådor och toaletten med mera för att synliggöra för samtliga på förskolan. Hon 
anser även att det är lätt att fortbilda sig själv när man väl är insatt i ämnet och har tillgång till 
användandet av tecken i den dagliga verksamheten. 

Det är som att det sitter i väggarna inne, men så fort man kommer ut då 
använder man det inte. (Nina)  

Lovisa tror även att gruppstorleken kan spela roll. Det är bättre med smågrupper enligt henne då 
barnen kan få mer lugn och ro och det finns mer tid till det enskilda barnet. Utformningen av miljön 
tror även hon kan vara av vikt. Det kan vara lättare att lära sig orden om de finns uppsatta på olika 
platser på förskolan där de är synliga för alla precis som Nina berättade tidigare. Lovisa berättar om 
när hon jobbade med TAKK och det barnet som var i behov av tecken. Barnet började släppa 
tecknandet mer och mer ju äldre han blev. Han fick ett språk och då försvann behovet av att teckna. 
Personalen på avdelningen tecknade även de mindre och mindre då barnet gjorde det. När barnet 
sedan slutade på förskolan fanns inte tecknandet kvar bland personalen. Lovisa menar att det var 
dumt att glömma hur man tecknar när hon en gång hade lärt sig. Dock hoppas hon att det, om och 
när hon behöver kunna teckna igen, kommer vara lätt att lära sig tecknen på nytt. Daniella är även 
hon positiv till att det kommer vara mer lätthanterlig att lära sig tecknandet på nytt.

Hamnar man i det stadiet att vi får ett barn med hörselskada eller liknande 
lägger man ju manken till. Det blir väl först aktuellt när man får detta barn, 
när man behöver det lär man sig det. Då uppfräschar man om man behöver det. 
(Daniella)

Precis som de andra pedagogerna delgett har även Gunilla svårt att uttrycka några mer påtagliga 
negativa sidor med TAKK användandet. Hon berättar som flertalet andra pedagoger att hon använder 
tecken mer i inomhusmiljön än i utomhusmiljön. 

...aldrig stött på nåt som skulle vara negativt med det. Vi använder det betydligt 
mer inomhus, varför vet jag inte...(Gunilla)

Nina kan inte finna något negativt med teckenanvändningen och berättar att hon läst forskning som 
pekar på att det inte finns någon risk med att använda tecken. Det finns inget som säger att barn inte 
kommer att börja prata om tecken används. Hon menar istället att barn lättare skulle börja prata om 
man använder tecken till dem och kan därför bara se positivt på TAKK som arbetsmetod inom 
förskolan. Det var betydligt lättare för pedagogerna att hitta fördela. Mia ser bara positivt på TAKK 
och uppger att ”stödtecken är ett bra verktyg i alla lägen” och anser att det bör utbildas fler inom 
förskolan som kan använda tecken som ett komplement till talet. Flertalet pedagoger uppger att de 
anser att utifrån teckenanvändning kan barn lära sig orden fortare och på så vis lära sig prata bättre 
och snabbare än om man inte skulle använt sig av tecken som stöd för kommunikationen och språket. 
Många anser även att teckenanvändandet är ett bra stöd för språkutvecklingen i stort. Lovisa menar 
att barn kan få en förståelse för tecknens betydelse och för de människor som är i behov av det och 
att  barnen lär sig teckna och kan få upp ett intresse för teckenkommunikation. Alla pedagoger är 
eniga om att man med tecken förstärker och förtydligar vissa ord i en mening och gör att meningen 
blir mer förståelig för de barn som behöver tydlighet i språket av olika anledningar. 
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...det är tydligare än att man bara pratar att man förstärker specifika ord. (Nina) 

Nina berättar att det för de yngre barnen krävs mer finmotorik att säga ett ord än att teckna ett ord. 
Hon menar att det är lättare för de små barnen innan de kan språket, att teckna i sin kommunikation.

Dom kan snabbare lära sig att kommunicera om dom också lär sig teckna. (Nina)

Nina anser att barn kan behöva teckna för att förstå ordens innebörd lättare. Både svenska och 
utländska barn och stora som små barn. Barn som har ett annat modersmål än svenska kan behöva 
den tydlighet det innebär att använda sig av tecken. Att ”barnen kan behöva se det mer visionärt” 
som Nina uttryckte det. Det kanske inte går in riktigt om man bara pratar menar hon, men om man 
tydliggör blir det enklare. Flera av pedagogerna delger att de märker att tecknandet har stor effekt 
språkmässigt på de barn som kommer från andra länder. Mia anser att tecknandet har stor betydelse 
för de barn med ett annat språk och att det är en av många anledningar till att bland annat hon 
fortsatt med tecknandet.

Idag fortsätter ju vi å i varje fall jag mycket på grund av att vi har många från 
annan nationalitet som inte kan svenskan utan kommer ifrån olika länder och då 
har jag sett att stödtecken är ett bra komplement till språket. Man säger ordet 
och så tecknar man samma så att till slut kan dom tecknet. Dom säger inte ordet 
men dom kan tecknet i varje fall. (Mia)

Eftersom Gunilla arbetar på en storbarnsavdelning har de flesta barnen redan språket när de kommer 
till henne. Hon ser att tecken hjälper barnen mer när de är små och sedan de barn som inte har det 
svenska språket ännu. Hon kan se att barnen tycker det är roligt med tecken och att det är ett 
alternativt inlärningssätt. Hon menar att man kan med tecknens hjälp göra inlärningen av ord till en 
lek.

Det blir ju mer lekfullt om man sitter och ska lära sig, ja men frukterna. Ett 
äpple, ett äpple, ett äpple, ja. Det kan ju va kul en liten stund men om man då 
lägger till tecknet så blir, liksom, en mer lekfullhet i det också. Det blir liksom ett 
extra inslag som dom tycker är kul. (Gunilla)

Flera pedagoger anser att det är bra när man är ute att man inte behöver ropa barnens namn utan 
kan göra deras namntecken istället. Enligt Nina brukar de alltid göra tecknet för att gå in när detta är 
dags och då vet alla vad som gäller menar hon. Hon anser att det är lätt att teckna och att behålla 
tecknandet på avdelningen och även på förskolan.

Det sitter väl fast i väggarna(skratt)... Men det blir väl så att när man fått in en 
rutin  även om man får ny personal så lär dom sig den nya rutinen. Det har som 
spridit sig nu. (Nina)

Nina berättar att även barnens föräldrar är nyfikna på vad de gör och vill veta mer. De tycker det är 
kul att deras barn kan teckna. Föräldrarna frågar personalen om olika tecken som barnen gör hemma. 

Ja, det är roligt och det är ju mest, jamen ettåringarna kanske... att föräldrarna 
kommer och frågar för dom kan ju inte säga själv vad dom gör för tecken. En 
fyraåring kan ju berätta att det här är sko det här är hoppa så det är många 
föräldrar till dom allra yngsta barnen som kommer och frågar vad gör mitt barn 
när hon gör såhär? (Nina)
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Även ny personal får lära sig att teckna menar flertalet pedagoger. Mia berättar att när ny personal 
kommer till förskolan får de lära sig tecknandets konst. Detta för att underlätta för alla och att 
barnens språk fortare kommer ikapp om man använder tecken menar hon. Det spelar ingen roll vilket 
språk man har i grunden fortsätter hon, stödtecken är ett plus för all språkinlärning. Om man inte 
använder tecken hela tiden tappar man det mer eller mindre så alla borde därför enligt henne få gå 
en teckenkurs som kommunen tillhandahåller.  Använder man tecken pratar man lugnare och mer 
långsamt och Mia berättar också att de ibland har tysta stunder där man bara ska använda tecken och 
inte prata verbalt och att barnen kan behöva dessa tysta stunder.

Man sänker ljudnivån att man har en sån stund att  nu kör vi tecken. Inget prat 
utan tecken och då blir det ju tyst. Att då höra även sån skillnad... Från att ha 
bara prat och så till att ha bara tecken till varandra. Det är bra för det sänker ju 
ljudnivå i barngruppen och skolor också om man säger så. En sån stund på 
dagen. (Mia) 

Alla pedagoger har berättat att de fått utbildning av olika slag men dessa utbildningar och kurser har 
endast givits då man fått barn med behov av stöd på förskolan. Mia anser att alla inom förskola och 
skola har nytta av att kunna kommunicera med tecken och menar att det är ”ett bra verktyg i alla 
lägen”. Får man barn i behov av språkstöd för sin kommunikativa utveckling finns tecknen redan i 
förskolan menar hon.
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Analys
Syftet med studien var att undersöka vad pedagoger i förskolan anser om användningen av TAKK i 
arbetet med barns språkutveckling och kommunikation. Frågeställningarna var i vilka situationer 
pedagogerna och barnen använde sig av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 
Den andra frågeställningen innefattade de positiva och negativa delarna av användningen av tecken i 
förskolans verksamhet. Nedan kopplas viktiga resultat ihop med litteraturstudien som gjordes i första 
kapitlet.

Användning av TAKK
Samtliga pedagoger i denna studie har någon form av utbildning inom teckenkommunikation. Ernklev 
(2012) menar att man bör kunna teckna och inte bara kunna några få tecken för att det ska bidra till  
barns språkutveckling. 

Dysthe (2003) skriver att det som står i fokus är lärande i samspel med andra. Lindgren & Modin 
(2012) anser att när man inte kan göra sig förstådd och inte heller förstå andra kan man enbart gissa 
sig till saker och ting. Samtliga pedagoger anser att användningen av tecken hjälper barnen att förstå 
dem och sina kamrater. När pedagogerna inte förstår vad barnen menar tar de till tecken som stöd för 
kommunikationen och på så vis går budskapet fram. Lindahl (1998) menar att barn har ett 
förståelseordförråd. Barn kan förstå mellan 200 och 2000 ord men det kan vara så att de inte vet hur 
de ska använda alla orden och inte heller hur orden korrekt uttalas. Dessutom säger Tisell (2011) att 
användningen av tecken gör att frustrationen och aggressiviteten hos barn minskar. Slutligen anser 
även Bergquist m.fl. (2003) att barn kan ha stora variationer i sin språkliga utveckling och språket i sig 
tar tid att utveckla. Barn i förskoleåldern kan dock förstå mer än vad de kan ge uttryck för.

Samtliga pedagoger anser vidare att teckenanvändning är bra för alla barn, med eller utan specifika 
behov. De menar att användandet av tecken som kompletterande kommunikation gör att barnen lär 
sig ord fortare och lär sig prata bättre, än om de inte skulle använt tecken. Tisell (2011) skriver att 
forskningsresultat visar att alla barn gynnas av teckenstöd för sin språkutveckling och att användandet 
av tecken leder till bättre förståelse av språket. Ernklev (2012) anser att man ska se på utbildning 
inom TAKK som en möjlighet och en investering i barns språkutveckling oavsett om de har ett 
handikapp eller inte. Tisell (2011) säger även att de barn som har använt sig av tecken sedan tidig 
ålder har ett större ordförråd än de barn som inte tecknat alls. Ciccotti (2009) skriver att barn, redan 
när de föds, kan se med både händer och ögon. 

Pedagogerna berättar att de mestadels använder tecken under samling och i matsituationer där de 
har ögonkontakt med barnen. Enligt Tisell (2011) kan tecken bidra till alla barns språkutveckling och 
hon anser att man ska använda tecken i samtliga situationer i förskolan. 

Pedagogerna ser att de små barnen lättare kan göra sig förstådda genom att teckna det som de vill 
kommunicera. Heister Trygg (1998) menar att vi kommunicerar med hela oss. Lökken m.fl (2006) 
menar att vi behöver kroppen i vår kommunikation. Tisell (2011) skriver att ett barn som kan teckna 
kan göra sin röst hörd innan barnets språkliga förmåga är utvecklad. Arnqvist (1993) menar att ett 
barn kan förstå väldigt mycket utan att själv kunna uttrycka sig genom talet ännu. 
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Ernklev (2012) hävdar att man inte kan genomföra någon som helst typ av integrering utan att ha 
personal som kan förstå det tecknade barnet. Två av pedagogerna sade sig ha tappat mycket av det 
tecknade språket. Detta då de barn som var i behov av tecken slutade på förskolan. Samtliga 
pedagoger har fått upprätthålla teckenkunskaperna själva och har lyckats med detta i olika 
utsträckning. Vissa pedagoger använde bara tecken när de hade barn med uttalade behov. I vissa fall 
var det endast några få pedagoger som kunde tecknen och efter att barnet med behov slutade på 
förskolan slutade även användandet hos de övriga barnen samt pedagogerna. På en av pedagogernas 
förskola hade man dock en god grund att fortsätta att bibehålla tecknandet på då samtliga på 
förskolan, både barn och pedagoger använder sig av tecken. De säger att tecknandet sitter i väggarna. 
Enligt Ernklev (2012) krävs det att omgivningen, förskolan och skolan förstår barnets uttryckssätt. Han 
anser att man måste se framåt och vara beredd på att möta och kommunicera med barn i behov av 
tecken som stöd för det talade språket. Det ska inte komma som en blixt från klar himmel att man får 
ett barn som behöver TAKK.

Flera av pedagogerna menar att användandet av tecken hjälper de små barnen mycket innan de till 
fullo behärskar det talade språket. Pedagogerna anser även att barn från hem där svenska inte är 
primärt språk har nytta av tecken för deras inlärning och förståelse av svenskan. Kan de inte det 
svenska språket kan man visa saker och göra tecken till. Detta hjälper barnens språkinlärning enligt 
flertalet pedagoger. Sirén (1997) och Tisell (2011) säger att tecken är för små barn lättare att ta till sig 
och använda än det talade språket.  Ernklev (2012) hävdar att man lär sig språk bättre om ett tecken 
visas samtidigt som man talar. Han påstår även att det faktum att man pratar långsammare tack vare 
TAKK-metoden, även gynnar de barn som inte är svenskspråkiga i grunden. Tisell (2011) menar 
dessutom att för barn som är flerspråkiga fungerar tecken som en bro mellan de olika språken och 
inlärningen av svenskan går snabbare.  

Pedagogerna synliggjorde ett par nackdelar. De flesta pedagogerna anser att inomhusmiljön är lättare 
att teckna i än ute. Detta kan enligt pedagogerna bero på att barnen är mer rörliga och aktiva ute. Det 
framkom även att vintertiden har speciella svårigheter för teckenanvändandet. Man måste under 
vintertid ta av vantarna när man tecknar eftersom man behöver använda hela handen med de olika 
fingrarna inkluderat. Enligt Sirén (1997) är de nackdelar mot användandet av TAKK man kan finna att 
man måste ha sina händer fria när man ska teckna och även att personerna som samtalar med 
varandra måste ha ögonkontakt. Vidare anser en pedagog att det kan vara en nackdel att man inte 
kan alla tecken för att kunna teckna ordentligt. Enligt Tisell (2011) är de enda nackdelarna med TAKK 
att man måste lära sig att använda tecken och att bygga upp ett ordförråd inom teckenanvändningen. 
En pedagog tar även upp att stora barngrupper gör det svårare att använda TAKK effektivt.

Några av pedagogerna menar också att inomhus miljön är lättare för man kan sätta upp teckenbilder. 
Teckenbilderna kan sättas på allt från lådor och skåp till dörrar och inne på toaletterna och på 
leksakslådor. Man kan bygga upp en språkstimulerande miljö. En pedagog ansåg att tecknandet sitter 
i väggarna inomhus. De flesta avdelningarna har även teckenböcker där pedagoger och barn kan slå 
upp de olika ord de kan tänkas behöva använda sig av under dagen. Enligt Heister Trygg(1998) behövs 
en stimulerande miljö som hjälper till att bibehålla och utveckla språket. Enligt Tisell (2011) är det av 
nytta att ha tillgång till olika teckenböcker där man tillsammans med annan personal och barnen på 
förskolan kan finna tecken för att lära sig och få ett utökat ordförråd. Till sist skriver Arnqvist (1993) 
att man med hjälp av TAKK kan hjälpa till med en stimulerande miljö för barns språkutveckling. Detta 
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då förskolan är en bas för lärande där barnen socialiseras in i en värld av kommunikationsmöjligheter 
som Piaget och Vygotskys teorier också handlar om.
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Slutsatser och diskussion
Det ska påpekas att det fanns stora svårigheter med att finna litteratur som visade på negativa delar 
med att använda TAKK som metod. Dock framkom vissa svårigheter med användandet. I efterhand 
kunde den sista frågeställningen syftat på svårigheter och möjligheter med TAKK och inte som det ser 
ut nu, positiva och negativa aspekter. 

Studien är gjord med fem intervjuade pedagoger, fördelade på tre förskolor. Pedagogernas 
uppfattning av TAKK och dess användning skiljer sig inte särskilt mycket åt, trots informanternas olika 
yrkesroller och olika förskolemiljöer. Därför kan det antas att den här studien som bygger på 
kvalitativa intervjuer ger en tämligen rättvisande och tydlig bild av förskolepedagogernas syn på TAKK. 

Utifrån litteraturen och samtal med pedagoger framstår det som uppenbart att TAKK är ett väldigt 
kraftfullt och uppskattat hjälpmedel av både personal, barn i behov av teckenstöd och även hos barn 
utan dessa behov. Samtidigt påpekar pedagogerna att de använder sig av tecken mest under samling 
och matsituationen. Samt som mest när det finns barn i behov. Detta trots att det finns stöd i 
litteraturen att tecken gynnar alla barn och man skulle kunna använda sig av det mer än vad man gör 
idag. Eftersom det som sagt framkom att metoden gynnar alla barn, hur kommer det sig då att man 
inte använder TAKK på samtliga förskolor?

Negativa delar av TAKK som framkommer av studien är bland annat, i enlighet med Sirén (2011), krav 
på ögonkontakt och fria händer. Pedagogerna håller delvis med om detta, där det bland annat 
utomhus, särskilt vintertid anses vara ett problem med tecknandet. Man har vantar på ute som gör 
det mer svårt att få tillgång till tecknandet. Samtidigt menade en pedagog att, så länge möjligheten 
att teckna finns, så är det behändigt att teckna utomhus för att slippa ropa över gården.

En pedagog tar upp att stora barngrupper spelar in på användandet av metoden. Om man har mindre 
grupper kan man få mer tid till varje enskilt barn. Läroplanen för förskolan menar att man som 
pedagog ska ha denna tid och kunna se och hjälpa varje enskilt barn utifrån just deras specifika 
behov.  

I övrigt verkar det inte finnas några signifikanta nackdelar med metoden, dock framkommer det 
svårigheter med hur metoden används som jag betonade inledningsvis. Till exempel framgår det från 
intervjuerna att man behöver lära sig tecknandet ordentligt, vilket både Ernklev (2012) och Tisell 
(2011) tar upp. Dessutom belyser de intervjuade pedagogerna ett problem att kunskaperna lätt glöms 
bort när behovet på förskolan minskar, eller försvinner. Detta är ett problem eftersom alla barn tycks 
gynnas av TAKK, samt att man tappar beredskap inför den dag man åter ställs inför att ta hand om 
barn med behov. Enligt Tisell (2011) borde kommunen satsa på att ge fortbildningskurser på 
förskolorna. Hon tar även upp att det under utbildningen till bland annat förskollärare borde finnas en 
kurs som behandlar teckenkommunikation, för att alla pedagoger enligt henne ska vara förberedda 
inför den dagen man får ett barn i behov av teckenstöd. Det tycks som att det finns många positiva 
delar att ta i beaktande och att man ska stäva efter att få dessa kurser för att kunna bidra till barns 
språkliga utveckling på ett rikt rätt. 

På en förskola i studien har man på egen hand, bland pedagoger och barn, lyckats bibehålla 
tecknandet när behovet minskat. De efterfrågar dock ändå konstant fortbildning. Hur lyckades dessa 

28



tre pedagoger och deras förskola behålla tecknandet aktivt när de andra två informanterna ansåg att 
det var en svårighet? Deras miljö var utformad så att de hade tecken synligt samt att alla på förskolan 
var involverade, det verkar vara så man ska börja och sedan får man stötta varandra på 
förskolan/avdelningen för att bibehålla tecknandet.

Avslutningsvis ges det förslag på framtida studier. En djupare studie kan göras med fler intervjuer 
kombinerade med observationer av hur TAKK faktiskt används i verksamheten. Därtill kan en studie 
göras för att föreslå hur man kan komma runt problemen med användandet av TAKK utomhus 
vintertid. En studie gällande hur förskolechefer ser på användandet av TAKK kan med fördel göras. Är 
det så att cheferna väljer bort teckenkurser för andra fortbildningskurser eller finns det inga 
teckenkurser att välja på? Hur ställer sig kommunen till TAKK? Måste man söka bidrag för tecken 
kurser och hur lätt är detta att göra som pedagog eller chef för en förskola? Det finns många frågor 
som kan antas begränsa användandet av TAKK eller gör det?

”TAKK- ett bra verktyg i alla lägen” (Mia)
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Bilagor

1. Informationsbrev
Studie av Tecken som stöd inom ramen för examensarbete.

Hej!

Mitt namn är Anna Ernervik. Jag går förskollärarutbildningen och skriver just nu mitt examensarbete 
på 15 högskolepoäng. Arbetet jag håller på att skriva handlar om Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation(TAKK). Jag skulle vilja intervjua pedagoger som har erfarenhet av att 
arbeta med metoden TAKK. Detta då mitt syfte med rapporten är att undersöka vad verksamma 
pedagoger anser om att arbeta med tecken som stöd och hur detta kan påverka barns 
språkutveckling.

Av egen erfarenhet vet jag att pedagogerna på Förskolan Namn använder sig av denna metod så jag 
undrar om du kan vidarebefordra detta mejl till dem. Om det finns fler förskolor inom ditt 
verksamhetsområde som använder sig av TAKK så vill jag gärna ha kontakt med dem också.

Medverkan i intervjun är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta. När jag skriver min 
rapport kommer jag att använda mig av fingerade namn så det inte går att se vilka som medverkat 
eller vilken förskola som varit delaktig. Jag kommer att spela in intervjuerna och skriva ut ett 
intervjuprotokoll.  Delar av intervjuerna kommer sedan att användas i rapporten och denne kommer 
även att redovisas vid ett examinerande seminarium på universitetet. 

Jag kommer att höra av mig inom en vecka för att se om några valt att medverka. Man kan även 
kontakta mig innan för att delge sin medverkan.

Det skulle vara tacksamt om du kunde bekräfta att du tagit emot detta meddelande.

Med vänliga hälsningar Anna Ernervik

Om det uppstår några frågor kan ni kontakta mig på telefon eller via mejl.

Tel: Nr: 0123456789

Mejl: Namn@mail.com

(Har valt att ha fingerade namn och nummer på mitt mejlkonto och telefonnummer i rapporten. Dock 
fanns de korrekta självklart med i det ordinarie brevet.)
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2. Intervjufrågor

1. Bakgrund

Vad har du för utbildning?

Hur länge har du varit verksam?

Vilken sorts avdelning jobbar du på?

2. Användandet av TAKK 

Hur kommer det sig att du använder TAKK i ditt arbete?

Var har du fått kunskapen om TAKK ifrån?

Hur länge har du jobbat med TAKK?

Varför och vad gjorde att du började arbetet med TAKK?

Anser du att alla använder TAKK lika mycket på avdelningen?

Hur ser fortbildningen/ kompetensutvecklingen ut?

Vilka nackdelar kan du se med att använda TAKK?

Vilka fördelar kan du se med att använda TAKK?

3. Barns användande av TAKK 

Hur syns barnens användande av TAKK?

I vilka situationer använder de sig av TAKK enligt dig?

Kan du se att de använder TAKK i icke lärarledda situationer?

I större/mindre utsträckning än lärarledda?

4. Faktorer som påverkar användningen av TAKK 

Vilka faktorer kan du se påverkar TAKK användandet? 

Tid, Miljö, Ekonomi, gruppstorlek mf.
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