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Sammanfattning 

 
Syfte med denna studie är att undersöka några förskollärares uppfattningar och erfarenheter 

av TAKK i förskolan med fokus på kommunikation och språkutveckling. För att uppnå 

studiens syfte och ta del av förskollärares erfarenheter genomfördes det intervjuer med sex 

förskollärare. Intervjuade förskollärare är från olika förskolor och alla har erfarenhet av 

TAKK i sitt dagliga arbete. Fokus under intervjuer var när, varför och hur pedagoger 

använder TAKK och vilka erfarenheter pedagoger har om teckens effekter på barnens 

språkinlärning och utveckling. För att analysera resultatet har jag använt mig av Vygotskijs 

sociokulturella perspektivet på lärande och begreppen närmaste utvecklingszon och 

medierat lärande. Resultaten visar att TAKK i förskolan används för att förstärka och stödja 

barn i deras kommunikation och språkutveckling. Pedagogen kompletterar talet med tecken 

till barn som har hinder i sin språkutveckling eller de yngre barnen som inte har utvecklat 

det verbala språket än. Förskollärarna är eniga om teckens positiva effekter för barnens 

språkutveckling, finmotorik och anser dessutom att TAKK bidrar till bättre självförtroende 

och minskar frustration hos barnen.  
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1. Inledning 

Under mina VFU-perioder har jag uppmärksammat att några förskollärare använder TAKK- 

tecken som alternativ kompletterande kommunikation i olika vardagsituationer när de 

kommunicerar med barnen. Jag upplevde att kommunikationen mellan barnen och 

pedagogen blev mycket tydligare speciellt med yngre barnen eller barnen som hade ett annat 

modersmål än svenska. Samtidigt upplevde jag att frustrationen minskade hos barnen för att 

de hade möjlighet att kommunicera och göra sig förstådd även när de inte hade talet. Det 

finns olika redskap som förskolläraren kan använda för att stimulera barnens kommunikation 

och språkutveckling och jag trycker att det ska ske på barnens villkor. Mina erfarenheter från 

VFU-perioder är att barnen blev mer motiverade att kommunicera när pedagogen 

kompletterade talet med tecken.  Jag tror att alla barn vill kommunicera med sin omgivning 

och de är förskollärarens skyldighet att skapa möjligheter för de barnen som behöver extra 

stöd. Jag vill undersöka några förskollärares uppfattningar och erfarenheter av TAKK i 

förskolan med fokus på kommunikation och språkutveckling.  
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2. Bakgrund 

I förskolans styrdokument står det att verksamheten ska stimulera varje barns 

språkutveckling genom att uppmuntra och ta vara på barnens nyfikenhet och intresse. Barnen 

i förskola ska utveckla talspråk, ordförråd och begreppsförståelse och kunna argumentera 

och kommunicera. Barnen i förskolan ska ges möjlighet att kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång etc. Olika uttrycksformer ska utgöra både innehåll och 

metod i strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö98, rev 2016, s. 7, 10). 

 

Barn har rätt att ge uttryck för egna uppfattningar och förstå andras perspektiv. Detta kan 

ske med hjälp av olika verktyg, teknik och material. Verksamheten ska anpassas så att barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mera stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till barnens egna behov och förutsättningar (Lpfö98, rev 2016, s. 5, 

10). 

 

Förskolan ska bemöta alla barn och stödja deras språk, tanke och kunskapsutveckling. 

Barnen ska ges möjlighet att utveckla en förmåga att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. 

För att barnen ska kunna tänka och agera med andra och på egen hand behöver de kunskap 

om olika språkliga redskap. Barnen ska få kännedom om olika språkliga redskap och deras 

betydelse för egna lärandet och i mötet med andra (Bjar & Liberg, 2010, s. 17). 
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3. Syfte 

Syfte med denna studie är att undersöka några förskollärares uppfattningar och erfarenheter 

av TAKK i förskolan med fokus på kommunikation och språkutveckling. För att uppnå syftet 

med studien har de tre frågeställningar ställs. 

 

4. Frågeställningar 

 När använder förskollärare TAKK på förskola enligt förskollärare? 

 

 Vilken funktion har TAKK i förskolan enligt förskollärare? 

 

 Vilken betydelse har TAKK för barns kommunikation och språkutveckling enligt 

förskollärare? 
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5. Tidigare forskning och begrepp 

När man pratar om tecken och teckenstöd finns det olika begrepp som används i liknande 

mening.  Jag har i detta arbete valt att använda mig av begreppet TAKK. I detta avsnitt 

definieras först TAKK, kommunikation och språkutveckling och sedan beskrivs 

forskningsstudier om teckenstöd. 

3.1 TAKK 

TAKK- tecken som AKK, betyder tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. När man använder TAKK kompletteras talet med teckenspråkets 

handrörelse för att förtydliga det man talar om. Med hjälp av tecken kan barnet enligt Tisell 

lära sig orden snabbare och innebörden av orden fördjupas. Inlärningen av orden förenklas 

och barnen har enklare att bygga upp ordförrådet (Tisell, 2009, s. 8).  

 

TAKK är inget språk utan en metod som används som stöd i språk och taltilläggande. TAKK 

används för att stödja individens kommunikation och språkutveckling. Syfte är att individen 

genom att använda TAKK både kan uttrycka sig och förstå andra. I TAKK lånar man tecken 

från svenska teckenspråket men i övrigt skiljer de från varandra t.ex. vad det gäller syfte, 

metod och målgrupp. TAKK används alltid tillsammans med tal och man följer talspråkets 

grammatik. Detta innebär att man inte tecknar varje ord utan man tecknar de 

betydelsebärande orden i samtalet. Enligt Heister Trygg är syftet med TAKK att bidra till 

kommunikation och att barnet ges möjlighet att språkligt samspela med andra innan talet ger 

möjlighet till detta (Heister Trygg, 2010, s. 12, 16, 24). 

 

Heister Trygg menar att det finns flera olika vägar för interaktion med varandra, barnen som 

inte har utvecklat det verbala språket än eller som har hinder i sitt språk vill också 

kommunicera med sin omgivning och då är TAKK ett alternativt verktyg för de barnen. 

Barnen som har en nedsatt språkfunktion behöver mycket språkstimulation från sin 

omgivning de behöver ”bada” i språk, att man sätter ord och tecken på olika begrepp och 

föremål. Heister Trygg påstår att tecken är en hjälp att tydliggöra begreppen bakom orden 

och ökar barens språkförståelse på olika nivåer (Heister Trygg, 2010, s. 48). 
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Ett teckenstöd som liknar TAKK men som rekommenderas för det minsta barnen kallas för 

Babytecken eller ”Babysigns”. Det är tecken som används till ett litet barn och är lånade från 

teckenspråket. När föräldrarna pratar med barnet förstärker de det viktigaste orden i 

meningen med enkla tecken. Barnet kan då enligt Forsberg och Rosqvist både se och höra 

ordet och på det sättet förstärks ordet och barnet kan få en bättre förståelse av de som är 

viktigaste i samtalet. För yngre barn är det enligt Forsberg och Rosqvist lättare rent motoriskt 

att använda händerna än munnen för att forma ord. Barnet har det enklare att använda 

finmotoriken i händerna än att använda finmotoriken i munnen. För att barnet ska kunna tala 

med munnen måste barnet kontrollera olika muskler som styr andningen, läppar och tunga. 

En vuxen kan hjälpa barnet att forma tecken med händerna men det är svårt för en vuxen att 

hjälpa barnet att forma tungan. Forsberg och Rosqvist hävdar att man med hjälp av tecken 

förstärker innebörden av samtalet och det blir lättare för barnet att första vad som menas. 

Med tecken är det lättare att fånga barnens uppmärksamhet och det är i en fördel när man 

kommunicerar med barnet (Forsberg & Rosqvist, 2011, s. 8, 10, 12). 

3.2 Kommunikation 

Vi människor kommunicerar med andra för att skapa mening, vi behöver kommunicera för 

att göra oss förstådda och för att första andra. Genom att vi kommunicerar med varandra 

delar vi våra erfarenheter och upplevelser, på så sätt ingår vi ett gemensamt 

meningsskapande. Meningsskapande kan ske med hjälp av olika uttrycksformer både 

verbala, ickeverbala, gester och miner (Bjar & Liberg, 2010, s. 18).  

 

Kommunikation handlar att göra något tillsammans, vi vill förmedla våra tankar till en eller 

flera mottagare. När man kommunicerar sker det oftast inte slumpmässig, beroende vad man 

vill meddela eller vem man kommunicerar med väljer vi vår kommunikations sätt. Orden är 

bara ett av flera medel för kommunikation (Hagtvet, 2004, s. 50).  

 

Syfte med kommunikation är enligt Heister Trygg att dela upplevelser och skapa kontakt 

med sin omgivning och när man kommunicerar vill man antingen uttrycka sina önskemål 

och behov, dela information, social närhet eller social etikett. Alla människor oberoende av 

ålder har samma kommunikativa behov vi vill berätta, uttrycka närhet, samhörighet, påverka, 

styra, förklara, fråga osv. Barnen börjar kommunicera med sin omgivning redan från födseln 

de imiterar vuxnas ansiktsmimik, gester och ljud. Barnet har ett behov att kommunicera och 
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barnens kommunikativa funktioner utvecklas i samspel med andra och vuxna har en 

betydelsefull roll i detta (Heister Trygg, 2010, s. 16-17). 

 

För att kommunikationen ska fungera mellan individer behövs det en sändare och en 

mottagare, en som talar och den andra som lyssnar. I en kommunikation mellan människor 

använder man framförallt språket för att förmedla sitt budskap. Det finns olika sätt att 

kommunicera den muntliga och icke muntlig den muntliga kommunikationen kan indelas i 

språklig och icke språklig den språkliga delen av icke muntliga kommunikationen innebär 

teckenspråk med gester och den icke språkliga kommunikationen innebär mimik, gester och 

blickar. Alla dessa olika uttryck är till hjälp för att förstärka och förtydliga kommunikationen 

(Arnqvist, 1993, s.11-13). 

3.3 Språkutveckling  

Enligt Vygotskij är språkets primära funktion kommunikation. Han menar att i språket 

förenas den förmedlande funktionen (ordets yttre sida) och funktionen att tänka (ordets inre 

mening). Språket är också ett medel för social samvaro. Vygkotskij som är grundare av det 

sociokulturella perspektivet menar att barnens kognitiva utveckling hänger ihop med barnets 

förmåga att bemästra tänkandets sociala medel, språket. Barnets sociokulturella upplevelser 

och erfarenheter spelar en viktig roll i barnets språkutveckling (Bråten, 1998, s. 84; 

Vygotskij, 1999, s. 13). 

 

I likhet med Vygotskij (1999) beskriver Strömqvist att barnens språkutveckling sker i 

samspel med omgivningen och är förankrad i ett kognitivt och sociokulturellt sammanhang. 

Barnen inhämtar och sparar informationen från sin omgivning och överför och anpassar den 

till andra situationer. Språkinlärning är en process som fortsätter hela livet och individen 

anpassar och omorganiserar sitt språk beroende på omgivningen. Barnets språkinlärning är 

beroende av vilka kognitiva förmågor barnet har och i vilket sammanhang barnet växer upp. 

För att barnet ska utveckla sitt språk behöver den sociala omgivningen anpassa sig till barnet 

och hur barnets behov ser ut för tillfälle (Strömqvist, 2010, s 57, 58). 

 

Interaktionen med andra människor har en viktig roll i barnets språkutveckling och det är 

genom den sociala samvaron med andra som barnet upptäcker språket. I samtal med vuxna 

kan barnet få de stöd som barnet behöver för att utveckla språket. När barnet ingår i ett 
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språkligt sammanhang och meningsskapande utvecklar barnet tänkande och förståelse av det 

som behandlas. Språket och språkandet är viktigt för att barnet ska utveckla en förståelse om 

sin omvärld (Bjar & Liberg, 2010, s. 17, 19). 

 

När det kommer till forskning och dokumentation kring teckenstöd och teckenanvändandet 

hos barn med normal utveckling finns det olika uppfattningar om tecken har någon effekt på 

barnens utveckling. Det finns tidigare forskning som påvisar positiva effekter med 

teckenanvändning på barnens kommunikation och språkutveckling. Men det finns också 

andra studier som visar att användning av tecken hos normalutvecklade barn har ingen 

påverkan på deras språkliga eller kognitiva utveckling. Flera forskare menar att det finns 

begränsningar i forskningen kring teckenstöd och att det behövs mera forskning kring 

området (t.ex. Fitzpatrick, Thibert, Grandpierre och Johnston 2014; Mueller, Sepulveda & 

Rodriguez 2014). 

 

I en amerikansk studie har Acredolo och Goodwyn (2000) studerat vilken effekt tecken har 

på ”normala” barns språkutveckling. I deras studie jämförde de olika grupper av barn där 

föräldrar antingen förstärkte det talade språket med tecken eller där föräldrar inte använde 

sig av någon annan kommunikation än det talade språket. Studien kom fram till att barnen 

vars föräldrar använde tecken som komplement till talet fick ett språkligt försprång jämför 

med barnen som det inte tecknades med. Studien visar att tecknen underlättade barnens 

talspråksutveckling och de barnen som använde tecken kom snabbare igång med det verbala. 

Studien visade att barnen som använder tecken har enklare att förstå hur man sätter i ihop 

orden till meningar. Studien visade också att förutom att tecken främjar språkutvecklingen 

hade teckenanvändningen också positiv påverkan på barnens senare kunskapsutveckling och 

intellekt. Resultaten visade också att de föräldrar som tecknade med sina barn upplevde att 

kommunikationen med barnet blev lättare och man kunde interagera på en annan nivå än 

tidigare.  

 

I studien av Mueller med kollegor (2014) undersöks vilka effekter babytecken har på 

hörande barns utveckling. Resultat av studien visar att föräldrar som tecknade med sina barn 

upplevde tydliga skillnader i barnens allmänna utveckling i olika områden som 

kommunikation, barnens kognitiva utveckling, sociala, bättre anpassning förmåga och 

finmotoriken.  Detta stödjer Acredolos och Goodwyns (2000) resultat att teckenanvändning 

har positiva effekter på kommunikation och utveckling. Mueller med kollegor uttrycker att 
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det behövs vidare forskning i större skala om vilka effekter tecken har på barnets utveckling 

och också om teckenanvändning påverkar relationen mellan barnet och förälder.  

 

I en studie av Thompson, Cotnoir-Bichelman, McKerchar, Tate och Dancho (2007) 

undersöks om man kan stärka barnens kommunikation genom att använda teckenträning med 

barnen. Studien visade att barnen kan teckna enkla tecken själva genom att man förstärker 

och är förebild. I studien ingick det fyra barn vara en av dem hade Downs syndrom. Inga av 

de fyra barnen hade utvecklat något talspråk än. Studien visar att genom att använda tecken 

kan man hindra problembeteende hos yngre barn som ligger i riskzonen. Detta eftersom 

barnen kan lära sig att använda tecken redan vid sex månader och barnen som använder 

tecken kan kommunicera tidigare än barnen som inte använder tecken. Resultaten av studien 

visar att barnen som utförde enkla tecken hade enklare att kommunicera med sina föräldrar, 

teckenanvändningen minskade frustrationen hos barnen och barnen gnällde och grät mindre. 

Författarna tror att minskning av gråt och gnäll hos barnen kan beror på att barnen lärde att 

man kan kommunicera på ett annat sätt. Resultaten i studien av Thompson med kollegor 

stämmer överens med de ovan nämnda studierna av Arcedolo och Goodwyn (2000) och 

Mueller med kollegor (2014) i det att positiva effekter påverkas av teckenstöd på bland annat 

kommunikation och samspel. 

 

Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013) undersöker det tidigare studiers påstående att 

tecknandet med yngre barn har positiv effekt på barnets språkutveckling och intellekt. I 

studien ingick det två grupper av mammor, den ena som tecknade med sina barn och den 

andra som inte gjorde det. Till skillnad från studierna som påvisat positiva effekter av 

teckenstöd (Arcedolo & Goodwyn, 2000; Mueller et al., 2014; Thompson et al., 2007) visar 

resultaten av denna studie inga speciella skillnader mellan barnen när mammor tecknade och 

när de inte tecknade. Barnen som ingick i den tecknande gruppen påvisade inte snabbare 

språkutveckling. Kirk med kollegor påstår att tecknandet i tidig ålder har ingen påverkan på 

barns språkutveckling. Den övergripande språkutvecklingen oss barn såg likadant ut i båda 

grupper. Studiens resultat visar att mammor som tecknade med sina barn var en aning mera 

mottagliga på sina barns icke verbala kommunikation och uppmuntrande barnen att agera 

mera självständigt. 

 

Fitzpatrick med kollegor (2014) undersöker hur effektiva är babytecken med barn som är 

hörande och har en ”normal” språkutveckling. Fitzpatrick med kollegor drar slutsatsen att 
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det inte finns tillräckligt med forskning kring området den forskning som finns är gjord för 

20 år sedan. Resultaten i deras studie visar att teckenstöd inte har påverkan på barnens 

språkutveckling men det ingriper inte heller i barnens normala språkutveckling. Resultatet 

stödjer alltså inte tidigare slutsatser om att teckenanvändning hos normalutvecklade barn ger 

de språkligt försprång. Studien avråder inte föräldrar att använda tecken men författarna 

förklarar att det inte finns tillräckligt med kunskap om teckens påverkan på barnens 

språkutveckling. 

 

6. Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har jag valt att utgå från det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs 

synsätt på lärande och utveckling. För att på så sätt kunna analysera och tolka det insamlade 

material. Från det sociokulturella perspektivet används i denna studie begreppen närmaste 

utvecklingszon och medierat lärande. Analysen av resultaten kan förstås utifrån den 

närmaste utvecklingszon och medierat lärande.  

 

I det sociokulturella perspektivet ser man på undervisningen som ett aktiv process. Ett 

samarbete mellan en vuxen och barnet där man påverkar varandra i en ömsesidig assistans, 

där båda parter bidrar utifrån sina egna förutsättningar och på egna premisser. I det 

sociokulturella perspektivet ser man på lärande som en social aktivitet och inte som en 

ensidig aktivitet. Man menar att barnet redan från födsel är en socialt och kollektivt varelse 

och omgivningen har en viktig roll i barnets utveckling. Barnets utveckling är helt beroende 

av vilken kollektiv och kulturell gemenskap barnet växer upp. (Bråten, 1998, s. 24, 104; 

Vygotskij, 1999).  

 

Vygotskij som är grundare i de sociokulturella perspektivet menar att barnens kognitiva 

utveckling hänger ihop men barnets förmåga att bemästra tänkandets sociala medel språket. 

Barnets sociokulturella upplevelser och erfarenheter spelar en viktig roll i barnets 

språkutveckling (Bråten, 1998, s. 84).  
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Närmaste utvecklingszonen  

Vygotskij anser att barnets kompetens inte uteslutande kan förstås utifrån den 

utvecklingsnivå som barnet befinner sig just nu, utan man kan ana vad barnet har för 

potentiella utvecklingsmöjligheter. Lärare ser var barnet befinner sig just för tillfället i 

kunskapsnivå men ser också vilka möjligheter barnet har att utveckla om de för rätt stöd. 

Vygotskij menar att den potentiella nivån ligger inom räckhåll för barnet och barnet kan nå 

detta i samspel med vuxna eller mer kompetenta barn. Vygotskij berättar att imitation inte 

ska uppfattas som svaghet hos barnet utan tecken på att barnets utvecklingsprocess är i gång, 

imitation kan fungera som hjälp i förhållande till barnens färdigheter och läroprocesser. 

Imitation ingår i barnets utveckling och att imitation sker i relation med det som ligger 

närmas för barnets utvecklingsnivå. (Bråten, 1998, s. 105, 108; Vygotskij 1999, s. 254). 

 

Medierat lärande 

Vygotskij anser att kunskapsprocessen ses som mediering där människor skapar tecken för 

att tolka och konstruera sin tankevärld.  Barnet tolkar andras ord och sedan överförs de till 

barnets innevärld och tänkande. Vykotskij menar att de högre psykologiska processer som 

sker i samspel med andra sätter igång högre mentala processer inom barnet. Först 

förekommer de psykologiska processer i barnets miljö i samspel med andra och senare 

överför barnet det sociala sättet att tänka till sitt eget inre psykologiska värld. Genom att 

vuxna och barn interagera i en gemensam uppgiftssituation överförs strategier för lärande. 

Barn kan i efterhand använda dessa strategier i nya sammanhang. I en social aktivitet 

förmedlas det högre psykologiska processer (Bråten, 1998, s. 15, 106; Vygotskij, 1999, s. 7, 

17). 
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7. Metod 

Som datainsamlingsmetod har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att uppnå 

studiens syfte att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter av användning av 

TAKK i förskolan med fokus på kommunikation och språkutveckling. När man gör 

kvalitativa intervjuer ska frågorna vara så öppna och tillåtande som möjligt men att 

intervjuaren ändå styr intervjun. Med kvalitativa intervjuer ställer man oftast enkla och raka 

frågor och av enkla frågor får man innehållsrika svar. Kvalitativ intervjumetod är mest 

lämpad när man är intresserad och vill få förståelse hur människorna tänker och vill ta del 

av deras erfarenheter. Metoden passar därför för att besvara frågorna i denna studie.  

Intervjufrågorna var semistrukturerade och indelade i olika teman för att få information om 

TAKK med fokus på kommunikation och språkutveckling och inte om massa annat (Trost, 

2010, s.13, 25, 42, 43). 

 

Jag inledde intervjun med några uppvärmningsfrågor för att skapa god kontakt med 

intervjuaren, om deras arbetslivserfarenhet och om de har någon utbildning inom TAKK. 

Sedan fortsatt jag med tematiska frågor som följdes av uppföljningsfrågor för att få mera 

innehållsrika svar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wägnerud, 2017, s. 273-274). 

För intervjufrågorna se Bilaga 1. 

 

Fördelen med intervjuer är att det är mera flexibla än andra insamlingsmetoder intervjuaren 

kan sälla följdfrågor till deltagarna och svaren kan utvecklas och fördjupas. Intervjumetod 

ger intervjueraren mycket material och information men nackdelen med intervjuer är att 

bearbetning och analysering av insamlat material är tidskrävande. Inspelade intervjuers 

transkribering kan ta långtid (Bell, 2006, s.158). 

7.1 Urval 

Eftersom studiens syfte är att undersöka några förskollärares uppfattningar och erfarenheter 

av TAKK i förskola med fokus på kommunikation och språkutveckling valdes deltagarna 

från förskolor där pedagoger aktivt använder TAKK i de dagliga verksamheten. Jag 

intervjuade sex förskollärare från olika förskolor. Några pedagoger arbetade på vanliga 

avdelningar och andra på språkavdelningar. Jag valde pedagoger från olika slags avdelningar 
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och från olika förskolor för att få variation bland de intervjuade och därigenom öka 

möjligheten att resultatet visar fler olika erfarenheter och perspektiv. Jag valde att inte 

genomföra fler än sex intervjuer för att materialet inte ska ohanterlig och för att ha fokus på 

detaljer som förenar eller skiljer (Trost, 2010, s. 137, 143). Samtliga namn på förskollärare 

är fiktiva för att deltagarna inte ska kännas igen. Jag kontaktade 8 förskolor och frågade om 

de har möjlighet att delta undersökningen, 2 förskollärare vill inte delta eftersom det ansåg 

att de inte har tillräckligt med erfarenhet och kunskap om TAKK. 

7.2 Reliabilitet och validitet 

Jag tycker att intervju är rätt metod om man vill undersöka förskollärares uppfattningar och 

erfarenheter. Att tillämpa intervju som metod när man vill ta del av deltagarnas tankar, idéer 

och känslor rekommenderas av Bell. I intervju kan man ställa följdfrågor och sondera svaren 

och få mer material (Bell, 2007, s 158). 

 

Vid val av datainsamlingsmetod är det viktigt att man tänker på att den informationen som 

man får fram är reliabel och valid. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på om 

tillvägagångsättet som man har valt ger samma resultat vid olika tillfällen. Validitet eller 

giltighet är ett mått på att mäta trovärdigheten i resultaten. Genom att ha valt förskollärare 

från förskolor där man verkligen har använd TAKK och har lång erfarenhet av metoden ökar 

tillförlitligheten och ger validitet till mitt resultat. Att deltagarna arbetar på olika 

avdelningar, både språkavdelning och vanliga avdelningar, ökar tillförlitligheten i min 

studie. Deltagarnas åsikter och svar kan påverkas av flera olika faktorer, erfarenheter och 

händelser kan påverka svaret oss intervjupersonen. I början av intervjuerna har jag förklarat 

att syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter förskollärare 

har av TAKK i förskolan med fokus på kommunikation och språkutveckling. Jag 

poängterade att jag vill ta del av deras erfarenheter utan att lägga någon värdering i svaren. 

Detta därför att när intervjuaren berättar för mycket av sina egna tankar kan det påverka 

deltagarnas åsikter och därmed minska tillförlitligheten i resultaten (Bell, 2006, s. 117). 

 

Studiens generaliserbarhet är låg, eftersom det endast deltog sex intervjupersoner. Resultatet 

i studien visar enbart några förskollärares uppfattningar och erfarenheter av TAKK. För att 

få större generaliserbarhet skulle studien behövt utföras i en större skala. Det skulle 

genomförts fler intervjuer med förskollärare och från flera verksamheter. 
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7.3 Intervjuade förskollärare  

  

Susanne 

Susanne har arbetat på förskola under en längre tid först som barnskötare och de senaste fem 

åren som förskollärare. Susanne har arbetat med TAKK under de senaste 8-9 åren. Susanne 

arbetar på en vanlig förskola där de använder teckenstöd för att förstärka och stödja barnens 

språkutveckling. Susanne har gått en kurs i TAKK som de i förskolan har blivit erbjuden via 

specialpedagogen. 

 

Heidi 

Heidi har arbetat som förskollärare i 30 år och har arbetat med TAKK i 20 år. Heidi arbetar 

på en språkavdelning där barnen har vissa språk hinder. Heidi kan både teckenspråk och 

TAKK. 

  

Sandra 

Sandra har arbetat som förskollärare 22 år på samma förskola men i olika avdelningar. 

Sandra har arbetat med tecken som stöd i 7 år och har gått en kurs i TAKK. Sandra arbetar 

på en vanlig förskola men på en avdelning där man använder TAKK för att stödja barns 

språkutveckling. 

 

Jaana 

Jaana har arbetat som förskollärare 25 år. Jaana har använt sig av teckenstöd 10 år, 

användandet av tecken har varierat beroende på vilken behov det har funnits. Jaana har inte 

gått någon kurs i TAKK utan har lärt sig av kollegorna.  Jaana arbetar på en vanlig förskola 

där några av pedagoger använder teckenstöd för att förstärka och komplettera det talade 

språket. 

 

Veronika 

Veronika arbetar på en vanlig förskola och har gjort det i 25 år och har jobbat med teckenstöd 

i 15 år. Veronika berättar att det har gått i vågor hur mycket eller litet hon har använd TAKK 

i sitt arbete det har berott på hur behovet har sett ut i barngruppen. Veronika har gått på en 

veckas kurs i TAKK. 
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Nina 

Nina har arbetat som förskollärare i 15 år. Nina arbetar på en språkavdelning och har använt 

teckenstöd i 10 år. Nina har gått kurs i TAKK. 

7.4 Genomförande 

Deltagarna kontaktades först per telefon och informerades kort om studien och tillfrågades 

om de kan delta studien. Deltagarna informerades om sina rättigheter som deltagare. 

Intervjuerna pågick mellan 25-45 minuter och ägde rum på deltagarens arbetsplatser. 

Deltagarna frågades om intervjun kunde spelas in och alla deltagare svarade att det går bra. 

Valet att spela in intervjuer och inte föra anteckningar gjordes för att kunna koncentrera på 

frågorna och svaren. Om man inte är van intervjuare kan en inspelad data ge möjligheten att 

under bearbetning av material spola tillbaks och lyssna flera gånger vad som har sagts (Torst, 

2010, s. 74-76).  

 

De inspelande intervjuerna ska sedan transkriberas och detta kan ta minst 4-5 timmar 

beroende på hur erfaren man är enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud. 

Vid transkribering kan man utskriva allt som har sagt under intervjun eller fokusera på vissa 

delar av intervjun. Man kan begränsa utskrifter om intervjun är rikt med material eller 

beroende vad man kommer att analysera (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017, s. 278). När jag transkriberade det inspelade data lyssnade jag genom allt 

och skrev ner deltagarnas svar ordagrant. Utskrivning av intervjuer tog ungefär 5-6 timmar 

per intervju.  

 

Sedan organiserade jag de utskrivna svaren efter teman för att sedan kunna analysera och 

sammanställa det i resultatet. Detta gjorde jag genom tematisk analys enligt Repstad. I denna 

studie innebar det att jag först gick igenom texten från varje enskild intervju och letade efter 

teman som framkom, teman kom genom intervjufrågor. Därefter sammanställde jag de 

teman som framkommit totalt och valde ut de teman som flera pedagoger tog upp. (Repstad, 

2007, s. 140, 148).  

7.5 Forskningsetiska principer 

När man bedriver forskning är det viktigt att man följer vissa krav. Individer får inte utsättas 

för psykisk eller fysik skada, förödmjukelse eller kränkning. Det fyra huvudkrav på 
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forskningen som man måste följa enligt Vetenskapsrådet (2002) och som flöjdes i denna 

studie är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet går ut på att deltagarna får information om studiens syfte och hur 

undersökningen görs. Att deltagarna informeras att deras deltagande är frivilligt och att 

uppgifter inte kommer att användas för något annat syfte. Samtyckeskravet går ut på att 

deltagarna informeras om att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 

Konfidentialitetskravet är att deltagarnas uppgifter kommer förvaras så att inga obehöriga 

kan ta del av det. Nyttjandekravet deltagarna ska informeras att uppgifterna som deltagarna 

lämmar kommer endast användas för forskning syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Vid intervjutillfällena blev deltagarna informerade om studies syfte och om forskningsetiska 

principer. Jag berättade att jag studerar på förskollärarprogrammet på Uppsala universitet 

och skriver mitt examensarbete om TAKK i förskolan. Att syftet med studien är att 

undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter om TAKK i förskolan med fokus på 

kommunikation och språkutveckling. Jag berättade att jag kommer spela in intervjuer och 

fick alla deltagarens godkännande till det. Jag informerade deltagarna om samtyckeskravet 

att deras deltagande är frivillig och de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Jag 

informerade om konfidentialitetskrav att all data kommer hanteras och förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av det och att i redovisningen av studie kommer alla personuppgifter 

vara borttagna. Jag informerade om nyttjandekravet och berättade att all insamlad data 

kommer bara att användas för forskningsändamål och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan intervjun började fick deltagare skriva under för sitt medgivande till deltagande av 

studie. För medgivandeblankett se Bilaga 2.  
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8. Resultat och analys 

 

Analysen av insamlad data resulterade i fyra teman: Situationer när förskolläraren använder 

TAKK och i vilket syfte, Fördelar och nackdelar med TAKK, TAKK som verktyg för 

kommunikation och språkutveckling och Utveckla användning av TAKK i förskola. I 

resultatet beskrivs vad som framkom inom de olika temana och i slutet av varje tema 

sammanfattas hur detta kan förstås utifrån delar av den sociokulturella teorin (Bråten, 1998, 

s. 104; Vygotskij 1999). 

 

8.1 Situationer när förskolläraren använder TAKK och i vilket syfte 

På frågan när förskolläraren använder TAKK i förskolan och i vilka situationer berättar 

samtliga förskollärare att de använder TAKK så gott som i varje situation såsom måltider, 

sångstunder, samlingar, blöjbyten och utevistelser. Susanne berättar att hon använder TAKK 

vid förflyttningar t.ex. när barnen ska gå ut/in, i tamburinen eller när man byter aktivitet. 

Jaana berättar att hon använder TAKK vid uppmaningar, t.ex. ”nu sitter vi ner”, för att 

förstärka det talade språket. Förskollärarna som arbetar på språkavdelningen berättar att de 

använder TAKK under hela dagen, från morgon till kväll. De menar att TAKK bygger på att 

man förstärker det verbala språket med tecken för att man både hör och ser. Förskollärarna 

på språkavdelningen berättar att samtidigt som de säger ordet verbalt visar de ordet också 

med tecken och har ögonkontakt med barnet de pratar med. Samtliga förskollärare berättar 

att de använder TAKK tillsammans med det verbala språket, inte antingen eller. De anser att 

barnet ska få möjlighet att både se tecken och höra det verbala att man därigenom förstärker 

kommunikationen på flera plan. Sandra upplever att barnen som är osäkra och blyga har 

mycket enklare att kommunicera med hjälp av tecken och att tecken stärker deras 

självkänsla. 

 

Men fyra av sex förskollärare berättar samtidigt att det är lätt hänt att man använder tecken 

mera i vissa situationer, oftast vid maten och sångstunder. Förskollärarna menar att de oftast 

använder sig av samma sorts tecken och det är svårt att veta hur man ska vidareutveckla 

teckenanvändningen. Sandra berättar att man fastnar och använder sig av samma tecken hela 

tiden t.ex. sätt dig, ät och vatten. Sandra uttrycker att hon mest använder sig av 

vardagstecknen och att på avdelningen är pedagoger rätt dåliga att ta vara på fler tillfällen 
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att introducera och lära barnen nya tecken. Hon menar att man ska använda TAKK i alla 

områden inte bara mat och sång, man ska utveckla tecken användning. 

 

Förskollärarna uttrycker olika anledningar varför de har börjat använda TAKK på förskola 

men alla förskollärare menar att de använder TAKK för att stödja, förtydliga och förstärka 

det redan talade språket. Nina berättar att de vill erbjuda barnen ett alternativt sätt att 

kommunicera i väntan på att talet kommer igång. Hon menar att med hjälp av TAKK kan 

man förebygga frustration, då barnet kan göra sig förstådd och förstår vad som förväntas av 

hen. Fyra av sex förskollärare berättar att de började använda TAKK för att det fanns ett 

behov oss de enskilda barnet. Förskollärarna som arbetar på språkavdelning menar att TAKK 

är en metod för att stödja de barn som antingen har ett hinder i sin språkutveckling eller för 

de yngre barnen som inte har utvecklat det talade språket än och därför behöver extra stöd i 

kommunikation. 

 

Alla förskollärare berättade att oavsett av vilken anledning de började med TAKK så har det 

gynnat alla barn i gruppen, inte bara det enskilda barnet som var i behov av särskilt stöd. 

Susanne berättar att de började använder TAKK först som hjälp för ett barn som var i behov 

att få det talade ordet förstärkt. Hon upplever att TAKK gav mycket stöd i kommunikation 

med det barnet och att barnet kunde kommunicera snabbare även om den inte hade utvecklat 

verbalt språk. 

 

Heidi berättar att de använder TAKK först och främst för att några av barnen har en språklig 

problematik t.ex. dyspraxi, när man inte kan formulera orden i munnen. Hon menar att 

barnen kan med hjälp av tecken kommunicera utan att ha det verbala språket, men även de 

yngre barnen som är på gång att lära sig ett språk kan få nytta av tecken.  

Om jag säger ”ut” och gör tecken för ”ut” så förstår barnen mig och när ett barn säger ”ur” 

och gör tecknet till ”ut” så förstår jag barnen, även när jag inte hör och inte förstår ordet 

ordentligt för att jag ser tecknet och då kan jag också ge ordet tillbaka för barnet. (Heidi) 

 

Jaana berättar de använder tecken med barn som har försenad språkutveckling eller har svårt 

att uppfatta ljud. Hon använder tecken när hon märker att det tillför något t.ex. när man läser 

en bok och tecknar hon det som finns på bilderna. Jaana tycker att tecken är bra när man vill 

förtydliga känslor, om barnet tecknar att de är ledsen blir det mycket tydligare än man bara 

skulle tala. Visar barnen att man är ledsen, kommer en mimik på ett tydligare sätt, Jaana 

upplever att TAKK väcker lusten hos barnen att kommunicera. 
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Förskollärares användning av TAKK i stöd och vid förstärkning i väntan på att barnet ska 

komma igång med språket kan kopplas till Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Vygotskijs 

menar att barnens inlärningsprocess sker i ett samarbete mellan pedagogen och barnet. 

Pedagogen kan se barnens potentiella utveckling och kompetens, vilka möjligheter barnet 

har att utveckla om de får rätt stöd från sin omgivning. Barnets förmågor ska inte förstås i 

den utvecklingsnivå barnet är för tillfället utan vuxna ska se vilken potential barnet har för 

att vidare utveckla. När pedagoger stödjer talet med tecken i kommunikation med barnet vill 

de utmana barnet och styra barnets utveckling till högre nivåer. Förskolläraren bemöter 

barnet men ligger steget före men inte för lång så att barnet fortvarande kan nå (Bråten, 1998, 

s. 105; Vygotskij, 1999).  

8.2 För och nackdelar med TAKK  

Fördelar 

På frågan vilka fördelar det finns med använda TAKK svarade alla pedagoger att det bara är 

i fördel att använda tecken i förskola. De upplever att TAKK förstärker det talade språket 

och att kommunikationen till barnet blir tydligare. Alla intervjuade förskollärare tycker att 

alla barn gynnas när man kompletterar det talade språket med tecken, även om speciellt barn 

som har svårigheter i språk utvecklingen och de yngre barnen gynnas. 

 

Samtliga sex förskollärare har erfarenheter av att barn som har ett annat modersmål än 

svenska har mycket stöd av TAKK. Pedagoger upplever att för barnen som inte kan svenska 

och har svårt att uttrycka sig i ett nytt språk kan tecken vara en hjälp och en väg in i det 

svenska språket. Förskollärarna upplevde att barnen har enklare att ta till sig tecken och att 

det blir deras första sätt att kommunicera. Sandra tror att barnen som inte har svenska som 

modersmål kan blir osäkra på sin egen röst och kanske inte vill höra sig själva prata, då är 

det mycket enklare att kommunicera med hjälp av tecken. Är man flerspråkig och har ett 

språk hemma och ett i förskola kan med hjälp av tecken överbrygga språkbarriärer. När 

barnet kommer till förskolan och kommunicerar med sitt modersmål så kan det vara att alla 

inte förstår vad barnet säger men om barnet tecknar kan andra första innebörden av ordet. 

Heidi uttrycker att om hon inte förstår barnets hemspråk men ser tecknet kan hon ge det 

svenska ordet tillbaka till barnet, det blir en bro över språkbarriärer. 
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För de yngre barnen som inte har det verbala språket än är TAKK hjälp i kommunikation 

med sin omgivning. Heidi berättar att yngre barnen som inte har det verbala språket än kan 

kommunicera med vuxna genom att använda tecken.  

Barent säger ”tit tit” och tecknar fågel, då förstår jag direkt vad barnet menar och ger ordet 

tillbaka för barnet. Du ser en fågel! Där uppe på trädet! Jag kan prata om fågel med barnet, 

alltså är jag en språklig förebild och kan förlänga dialogen och samtalet med barnet. (Heidi) 

 

Tre av sex pedagoger tog upp att tecken är bra för barnens finmotorik och genom att teckna 

utvecklar barnen motoriken i händerna. Detta eftersom för att teckna måste barnet använda 

sig av sina händer och fingrar för att forma tecken. Fyra av sex förskollärare upplever också 

att med hjälp av TAKK blir det mindre missförstånd och konflikter.  För att när barnen inte 

har talet än och ända vill kommunicera, kan tecken vara hjälp att uttrycka de man önskar och 

samtidigt första vad andra säger. Samtliga förskollärare har erfarenheter att med tecken som 

komplement i kommunikationen minskar risken för frustration och utbrott. Heidi berättar att 

när barnet blir förstådd och förstärk med hjälp av tecken stärker det barnens självkänsla ger 

barnen möjligheten att kommunicera med sin omgivning. 

 

Samtliga pedagoger är överens att TAKK är ett inkluderande arbetssätt och att tecken gynnar 

alla barn med eller utan språkhinder. Barn med åldersadekvat språk- och talutveckling kan 

bli förebilder i och med att de lär sig tecken snabbare än svaga barn. Nina tycker att det är 

bara bra att man använder tecken med alla barn, för att barn som är i behov av stöd ska vistas 

i en tecknande miljö (ideal). Hon menar att inget barn ska särbehandlas alla barn får ta plats. 

 

Nackdelar 

På frågan om förskollärarna upplever några nackdelar med att använda TAKK i förskolan 

svarade alla förskollärare direkt nej, de upplever inga nackdelar bara fördelar. Allas 

erfarenheter med TAKK var enbart positiva och de upplever inte TAKK som något negativt. 

De berättar att även om de inte är experter inom området förstår de inte varför det ska vara 

dåligt att använda tecken. Förskolläraren Susanne berättar efter en stund att hon vara lite 

orolig när de började använda TAKK med ett av barnen vems talspråk inte hade utvecklas. 

Hon tänkte om de barnet kommer börja prata eftersom de redan kan kommunicerar med 

hjälp av tecken. Men det visade sig vara obefogat barnet började prata när de var redo. Hon 

tror att pedagogen måste vara uppmärksamma och uppmana det talade språket och menar att 
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barn lär sig prata i olika takt och att vissa barn kanske behöver TAKK ett längre tag än andra 

för att kunna kommunicera. 

 

Heidi upplever bara fördelar med TAKK därför att när barnet inte längre behöver tecken i 

sin kommunikation med andra, när barnet har utvecklat ett verbalt språk, då tar de bort tecken 

automatisk. Detta för att det är så pass jobbigt för barnen att använda tecken och det går 

fortare för barnen att prata och man kan snabbare göra sig förstådd. Sandra ser inga nackdelar 

förutom att vuxna måste se till att tecken används och inte dör ut eller försvinner. Hon menar 

också att vuxna måste utvidga teckenanvändandet t.ex. använda tecken i projektarbete.  

 

Sammantaget visar detta att förskollärare lyfter fram att de använder TAKK med barnen vars 

modersmål inte är svenska för att komma igång med språket. De menar att barnet kan 

utveckla förståelse för innebörden av begreppet genom TAKK. Detta får stöd av Vygotskijs 

tankar som menar att begreppsutvecklingen är grunden för språkutvecklingen och att 

utvecklingen av begrepp är en aktiv del av den intellektuella processen som sker igenom 

kommunikation. Även när de är osäkra att uttrycka sig verbalt kan barnet genom TAKK 

förstå innebörden av ordet och har möjlighet att kommunicera och utveckla sitt språk. När 

förskollärare använder tecken med barn som har annat modersmål förstår pedagogen att 

barnet är igång med språket men behöver stöd att vidareutveckla, pedagogen ligger steget 

före barnets närmaste utvecklingszon (Bråten, 2009, s. 84, 105; Vygotskij, 1999).   

 

När förskollärare tecknar till orden ger de förståelse av innebörden av begreppen på flera 

plan genom det är pedagoger språkliga förebilder. Barnet förstår innebörden av begreppen 

och kan använda de i en annan situation. Detta får stöd av Vygotskijs tankar om medierat 

lärande. I en gemensam uppgiftssituation mellan pedagogen och barnet överförs det 

strategier för lärande och dessa strategier kan internaliseras och användas i nya sammanhang 

(Bråten, 1998, s. 106; Vygotskij, 1999). 

8.3  TAKK som verktyg för kommunikation och språkutveckling 

På fråga om kommunikationen blir annorlunda när man kompletterar det verbala språket 

med tecken svarade alla förskollärare att kommunikationen blir tydligare. Flera av 

förskollärare menar också att de blir mera närvarande pedagoger när de använder TAKK. 

De blir både tydligare och långsammare med sin kommunikation och riktar den bättre. Heidi 
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berättar att hon sänker sitt taltempo och riktar sig till de barnet hon kommunicerar med. 

Heidi menar att kommunikationen blir tydligare när man pratar och använder TAKK att man 

förtydligar språket på många plan, speciellt när man jobbar med dem yngre barnen det är 

viktigt att man förstärker talet hela tiden med tecken. 

 

Samtliga förskollärare upplever att med hjälp av tecken blir det enklare att föra en dialog 

med barnet det blir inte att det är bara vuxen som kommunicerar. Alla förskollärare uttrycker 

att med TAKK får man snabbare igång en dialog och en kommunikation. Heidi menar att 

när hon tecknar till talet förväntar hon att barnet ska ge henne ett svar och teckna tillbaka. 

 

Jaana och Veronika upplever mycket glädje oss de yngre barnen när man använder tecken 

till talet. Barnen mår bra och börjar få förståelse för innebörden av orden och kan första 

pedagogen. Barnen kan till slut teckna själva och tycker det rolig att använda händerna. Jaana 

tror att man blir mera språklig medvetenhet tillsammans med barnen och att yngre barnen 

uppskattar när pedagogen förstärker talet med tecken och de blir glada och försöker härma. 

Sandra tror att TAKK gynnar barnen i deras identitet skapande det är viktigt att känna att 

man är del av något inte att man känner sig utanför gemenskapen. Hon menar att alla är lika 

viktig i deras verksamhet. Att kunna delta med hjälp av tecken skapar en trygghet och skapar 

en känsla att tillhöra. 

 

Alla pedagoger anser att TAKK främjar barnens språkutveckling deras erfarenheter är att 

barnen lär sig språket snabbare jämfört när de inte hade kompletterat talet med tecken. Heidi 

menar att när barnet inte kan formulera ordet t.ex. vatten, men om barnet visar tecknen på 

vatten så får den både vatten och ordet tillbaka. Heidi uttrycker att barnen som har hinder i 

sin språkutveckling och har mycket att kämpa för, stärker tecken deras självkänsla och tilltro 

till sig själv och deras förmåga att våga göra saker och ger de möjlighet att kommunicera. 

Heidi menar att barnen som har en längre startsträcka i sin kommunikation och i 

språkutveckling kan genom TAKK få ordet tillbaka från pedagogen och använda den i nya 

sammanhang.  

Jag ser att barnet tecknar mjölk vid måltiden, jag frågar barnen samtidigt som jag tecknar, Vill 

du ha mjölk? Vill du ha mycket eller lite mjölk?  Var på jag är en språklig förebild. Barnet kan 

öva på ordet, samtidigt få sin mjölk och få respons och öva massa andra saker. När barnet blir 

förstådd och förstärkt med hjälp av tecken stärker det barnens självkänsla och ger barnen 

möjligheten att kommunicera med sin omgivning. (Heidi) 

 



 

24 

 

Förskollärarna berättar att de är språkliga förebilder för barnen som inte har de talade språket 

än får stöd av den sociokulturella teorin att lärande är en aktivprocess som sker i ett 

ömsesidigt samspel mellan vuxen och barnet. Den kulturella gemenskapen som omger 

barnet under deras uppväxt påverkar barnets utveckling. Vygotskij menar att barnet är från 

början en social varelse och barnets sociokulturella upplevelser och erfarenheter spelar viktig 

roll i barnens språkutveckling. Genom att barnet via tecken får respons och samtidigt ordet 

tillbaka får barnet förståelse i innebörden av ordet och kan använda det i nya sammanhang. 

Det sker mediering av kunskaper från pedagog till barn och strategier och kunskap kan barnet 

sedan använda självständigt i nya situationer. Vygotskij menar att begreppsutveckling har 

en avgörande roll i barnens språkutveckling och (Bråten, 1998, s 15, 84, 106; Vygotskij, 

1999). 

 

Flera av förskollärare uttrycker att barnen tycker att det är roligt att härma tecken och att de 

lär sig ganska snabbt att teckna själv. Detta stämmer överens med Vygotskijs tankar om den 

närmaste utvecklingszonen. Genom att barnen imiterar vad vuxna gör kan man se att barnens 

utvecklingsprocess är i gång. Vad barnet väljer att imitera är selektivt men det ligger alltid i 

relation till den närmaste utvecklingszonen. Barnet äger kunskapen först när det kan göra 

det själv utan hjälp av andra (Bråten, 1998, s. 108; Vygotskij, 1999). 

8.4 Utveckla användning av TAKK i förskolan 

På frågan vad man kan utveckla eller förbättra med användning av TAKK upplever 

förskollärarna att det är bra om barnet som är i behov av stöd vistas i en tecknande miljö och 

ser andra teckna. Det ska inte bli så att barnet kommunicerar med tecken men ser aldrig 

någon annan teckna. Sandra menar att man inte ska använda tecken bara ibland det måste 

blir en naturlig dela av verksamheten. Hon berättar också att det är lätt att man glömmer bort 

att teckna men då måste vi kollegor påminna varandra. Två av förskollärare uttryckte att de 

skulle önska mer utbildning inom teckenstöd och att flera pedagoger fick möjlighet att gå på 

kurser inom TAKK. Samtliga förskollärare uttrycker att det skulle vara bra om alla deras 

kollegor kunde teckenstöd.  

 

Fyra av sex förskollärare berättar att det är viktigt att man väljer ord som är motiverande för 

just de barnet man kommunicerar med (dinosaurie, bil eller spindel). Förskollärarna menar 

att man ska ta vara på barnens egna intressen, då barnet blir mera motiverad att kommunicera 
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med vuxna. Nina menar att det är viktigt att se tecken som en del av vardagen, en del av 

kommunikationen det räcker inte om förskollärare bara använder tecken vid sångsamlingar 

eller vid måltider, då kommunicerar man bara vid det situationer men inte under resten av 

dagen och då blir det inte en tecknade miljö som inkluderar alla barnen det är viktigt att alla 

barnen känner att de är viktiga för verksamheten. Sandra tycker att man ska vidga domänerna 

när man använder TAKK vuxna ska se till att man använder tecken i flera domänen. Det är 

viktigt att använda tecken i olika sammanhang annars blir det isolerat och ensidigt. Vi vill 

att våra barn ska kunna använda svenska i alla sammanhang samma blir det med teckenstöd, 

barnet ska kunna kommunicera massor med olika sammanhang och kunna gör det med 

vuxna. 

 

Heidi tror att förskollärare vid vissa tillfällen har så bråttom det är mycket som ska hinnas 

med och det finns styrdokument att följa. Men hon anser att det viktigaste ändå måste vara 

att förskolläraren är en språklig förebild för barnen. Heidi tycker att man ibland glömmer 

bort att ge barnen förutsättningar för grunden som är kommunikation och språk. Hon menar 

att barnen inte kan leka om de inte kan kommunicera med andra, för att interagera med sin 

omgivning måste man kunna kommunicera. Alla förskollärare uttrycker att de ser och vet 

hur viktig och bra TAKK är i förskolan. Sandra menar att vi kan antingen hjälpa eller stjälpa 

barnen genom att bestämma för eller mot. Samtliga förskollärare menar att man kan börja 

med det lilla t.ex. att man använder TAKK vid måltider och sedan utvidgar sig i andra 

situationer. Alla pedagoger uttrycker också att använda TAKK sporadiskt är bättre än inget 

alls. Vuxna är förebilder och de ska vara drivande och se till att det händer. 

 

Sammantaget visar detta att förskollärarna anser att barnets utveckling och lärande sker i 

samspel med deras omgivning. Förskollärarna lyfter fram vikten att skapa en tecknande 

miljö och ta vara på barnen egna intressen. Genom att använda tecken i situationer där barn 

visar intresse för kommunikation ger det pedagogen möjligheten att förmedla kunskap och 

stimulera barnens språkutveckling. Som Vygotskij betonar sker lärandet genom förmedling 

av processer som barnet först utför med andra och sedan etableras de på en intrapsykologisk 

plan hos barnet. Förskollärarna menar att de är viktiga förebilder för barnet och att det är 

pedagogens ansvar att tecknandet ska bli av. Men det är också förskollärares uppgift att vidga 

barnens domän till flera olika områden för att barnet ska kunna använda tecken lika brett 

som vilket annat språk. Detta överensstämmer med Vygotskijs sociokulturella teori. Att 

barnet är socialt väsen och deras utveckling och lärande sker först i de kollektiva och sociala 
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sammanhangen och sedan överförs det till barnet (Bråten, 1998, s. 104, 106; Vygotskij, 

1999). 

 

9. Diskussion  

Mitt syfte med denna studie var att undersöka några förskollärares uppfattningar och 

erfarenheter av TAKK i förskolan med fokus på kommunikation och språkutveckling. 

Studien visar sex förskollärares tankar och erfarenheter om TAKK användning i förskola. 

Jag anser att genom intervju som metod har jag fått svar på det jag ville undersöka, 

förskollärares uppfattningar och erfarenheter.  

 

Resultaten visar att TAKK används dagligen i nästan alla situationer såsom måltider, 

sångstunder, samlingar och utevistelser, för att förstärka och komplettera det talade språket. 

Samtliga förskollärare uttrycker att TAKK är ett stöd i kommunikation och främjar alla barns 

språkutveckling och barnen kommer snabbare igång med talet. Speciellt med dem yngre 

barnen och barnen som har hinder i sin språkutveckling. Resultatet visar att TAKK är ett 

verktyg för att underlätta kommunikation mellan pedagog och barn, med hjälp av tecken 

tydliggör man det verbala språket och möjliggör kommunikationen med varandra. Detta får 

stöd av tidigare forskning av Acredolo och Goodwyn (2000). Barnen som använde tecken 

fick språkligt försprång och de underlättade barnens talspråksutveckling, de barnen som 

använde tecken kom snabbare igång med det verbala.  

 

Flera av pedagoger upplever att med TAKK utvecklar barnens finmotorik, detta belyser även 

Mueller med kollegor (2014) i sin forskning. I sin studie visar de tydliga skillnader i barnens 

allmänna utveckling i olika områden som kommunikation, barnens kognitiva utveckling, 

sociala, bättre anpassning förmåga och finmotoriken. 

 

En av flera fördelar som pedagoger uttrycker är att barnens självförtroende ökar när de 

använder tecken framför allt hos barn som hade språksvårigheter. Barnen som är osäkra och 

blyga kan med hjälp av tecken stärka sin självkänsla och identitet. Tecken väcker lusten att 
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kommunicera eftersom man blir förstådd och bemöt. Pedagoger uttrycker att alla barn är lika 

viktiga och alla ska delta på sina villkor, tecken ger trygghet och skapar en känsla att tillhöra. 

 

En av aspekterna som pedagoger lyfter fram är att frustrationen hos barnen minskar när de 

använder TAKK för att barnen har ett alternativ sätt att kommunicera innan talet ger 

möjlighet. Genom tecken kan barnet förtydliga sina känslor, med tecken kommer mimik på 

ett tydligare sätt kommunikationen blir mera uttryckligare än man bara skulle tala. 

Konflikterna och utbrotten minskar för att barnet kan kommunicera med tecken och uttrycka 

de man önskar och samtidigt första vad andra säger. Detta överensstämmer med tidigare 

studier av Thompson m.fl. (2007) som ansåg att teckenanvändningen minskade frustrationen 

hos barnen och barnen gnällde och grät mindre för att barnen lärde att man kan kommunicera 

på ett annat sätt. 

 

Det som var genomgående svar hos förskollärarna är att när de kompletterar talet med tecken 

blir de mer närvarande pedagoger, de har bättre ögonkontakt och sänker sitt tal tempo i 

kommunikation med barnen. Detta lyftes även i studien av Acredolo och Goodwyn (2000) 

att vuxna ansåg att kommunikationen med barnet blev lättare och man kunde interagera på 

en annan nivå än tidigare.  

 

Det tidigare studier av Fitzpatrick med kollegor (2014) och Kirk med kollegor (2013) som 

ifrågasätter om teckenstöd har någon påverkan på barnens språkliga eller kognitiva 

utveckling får inte stöd i min studie. Samtliga förskollärare anser att tecken främjar 

språkinlärning och de upplever inga nackdelar med TAKK i de aspekter som den tidigare 

forskningen har undersökt.  

 

Frågan på förbättring av TAKK användning anser pedagoger att det ska blir en naturlig del 

av verksamheten, tecknandet ska inte begränsas bara till vissa situationer. För att tecknandet 

ska bli en del av förskolan krävs det engagemang hos förskollärare. Förskollärare uttryckte 

att de är språkliga förebilder och det är deras ansvar att vidga domäner där tecken används, 

tecken ska användas i alla sammanhang för att inte ska blir isolerat och ensidigt. Pedagoger 

belyser även vikten att ta vara på barnens egna intressen då barnet blir mera motiverad att 

kommunicera med vuxna och kommunikationen blir av. Förskollärarna tror att vissa barn 

behöver mera stöd i sin utveckling och lärande än andra och verksamheten ska anpassas efter 

varje barn. Förskollärarna anser att när barnet kan tala slutar de använda tecken för att teckna 
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är svårare än prata, oro att barnet blir bekväm att teckna och inte börjar prata är alltså inte 

befogat enligt pedagoger. 

För att få en bredare bild av teckenanvändning i förskola skulle studien kunnat belysa också 

barnskötares och vikariers uppfattningar och erfarenheter av TAKK. För en bättre förståelse 

hur teckenstöd används i verksamheten skulle observationer behövts. Studien har bidragit 

med kunskap om att det finns olika verktyg för att underlätta barnens kommunikation och 

språkutveckling. Det ingår i förskolans uppdrag att stimulera barnens språk och lärande 

TAKK kan vara ett av hjälpmedel som pedagoger använder för att motivera och uppmuntra 

barnen i deras språkinlärning. Enligt Vygotskij (1999) sker barnens språkutveckling i 

samspel med sin omgivning och därför är det viktigt att pedagoger är språkliga förebilder 

och kan utvidga och utmana barnen i deras lärande. 
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10. Slutsats  

Syftet med studien vara att undersöka förskollärares erfarenheter av TAKK i förskolan med 

fokus på kommunikation och språkutveckling. Om TAKK som metod kan stimulera barns 

språkutveckling och kommunikation. Analysen av intervjuerna visar att samtliga 

förskollärare anser att TAKK är ett verktyg för att underlätta kommunikationen med barnen. 

I studien framkommer att vissa barn behöver extra stöd för att utveckla språk och börja tala. 

Att få det talade ordet förstärkt i flera plan underlättar kommunikation och bidrar till 

språkutvecklingen. Sammanfattningsvis menar pedagoger att förskola ska stimulera och 

uppmuntra barnens kommunikation och språkutveckling och att TAKK är en av metoderna 

som förskollärare kan nyttja i strävan att främja barnens språkutveckling och lärande.  

 

Analysen visar att flera förskollärare uttrycker att TAKK är oftast det första 

kommunikationssättet med barn som har ett annat modersmål än svenska. Detta har inte 

visats i tidigare studier som jag har undersökt, studier har inte belyst teckens effekter på barn 

som är flerspråkiga. För fortsattforskning skulle det vara intressant att studera hur man kan 

nyttja TAKK som metod för flerspråkiga barn för att överbygga språkbarriärer.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

 Hur länge har du arbetat med TAKK? 

 

 Har du varit på någon kurs eller utbildning i TAKK? Hur lång var kursen eller 

utbildningen? 

 

 När använder du TAKK på er förskola? Vilka situationer?   

 

 Hur kommer det sig att du använder TAKK? 

 

 Varför använder du TAKK på förskolan, vad är teckens funktion? 

 

 Använder du TAKK med alla barn? Vilka barn gynnas?  

 

 Vilka fördelar finns det med att använda TAKK? 

 

 Vilka nackdelar finns det att använda TAKK?  

 

 Är kommunikationen annorlunda när du kompletterar talet med TAKK? Hur? 

 

 Anser du att TAKK påverkar barnens inlärning och utveckling? Hur? 

 

 Vad som är avgörande om TAKK påverkar barnens inlärning och utveckling? 

 

 Anser du att TAKK främjar barnens språkutveckling. Hur?  

 

 Vad som fungerar och inte fungerar när man använder TAKK. Har du förslag på 

förbättringar. 

 

 Finns det fördelar/nackdelar att använda TAKK i långsiktigt? 

 

 Vad som påverkar användningen av TAKK? vilka faktorer? 

 

 Har du något mera som du vill tillägg? 
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Bilaga 2 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om TAKK 

i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av 

Marge Toomla som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag ger härmed mitt 

medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie och intygar att jag har tagit del av 

informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer intervjuas och intervjun 

kommer att spelas in. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data 

förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att 

ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när som helst kan 

avbrytas.  

 

 

Namn: …………………………………………….  

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift  
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