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Abstrakt 
 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) används i förskoleverksamheter, samt dess 

påverkan på barns språkutveckling. Frågeställningarna som besvaras under studiens 

gång fokuserar på pedagogernas erfarenheter om TAKK i förskolan, hur TAKK 

används i förskolan och med vilka barn, samt hur pedagoger talar och argumenterar om 

användandet av TAKK i relation till barns språkutveckling. Empirin är insamlat med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer från tre pedagoger som arbetar på olika förskolor i 

södra Sverige. Studien utgår från ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv, 

då metoden riktar sig till att undersöka hur människor på olika sätt förstår och uppfattar 

ett visst fenomen, som i detta fall bland annat är TAKK i relation till barns 

språkutveckling. Resultatet visar att utbildning inom TAKK är av stor vikt för att kunna 

arbeta med detta kommunikationssätt på ett korrekt sätt. Pedagogerna lyfter även att 

utbildningen måste kompletteras med ett eget intresse. Resultatet visar också tydligt att 

TAKK används med alla barn i förskolan oavsett språksvårighet eller ej, och 

pedagogerna är eniga om att detta sätt att komplettera verbalt språk har påverkan på 

barns språkutveckling. Resultatet visar dessutom att TAKK inte bara påverkar barns 

språkutveckling, utan är också ett verktyg som gynnar deras kommunikationsförmåga.  

 

Engelsk titel 
Using signs as an alternative and complementary tool of communication -  
A study on how preschool teachers talk about TAKK in preschool in relation to 

children's language development. 

 

Nyckelord 
TAKK, kommunikation, språkutveckling, samspel, förskola, barn 
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1 Inledning 
Intresset för denna studie grundar sig i våra egna erfarenheter och upplevelser av tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation som vi stött på i olika 

förskoleverksamheter. Vi upplever att det är relativt nytt att använda sig av tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation och vill således veta mer om hur det 

används i praktiken och på vilket sätt det kan påverka barns språkutveckling. 

 

I Läroplan för förskolan står det att: 

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas 

så långt som möjligt (Skolverket 98, rev.2016:5). 

 

 

Det är förskolans uppdrag att ge alla barn en plats i verksamheten, oberoende vilket stöd 

barnen är i behov av. Ett av förskolans många uppdrag är att ge barnet möjlighet att 

utveckla empati, visa hänsyn samt att kunna sätta sig in i andra människors situationer 

(Skolverket 98, rev.2016). Vi tolkar det som att om alla barn ges möjlighet till att kunna 

kommunicera med hjälp av tecken som stöd, ger det dessutom barnen chansen till att 

kunna kommunicera med alla barn. Enligt Barnkonventionen (2009) har alla barn rätt 

till yttrandefrihet i form av det kommunikationssätt som barnet själv väljer. I relation till 

detta tänker vi att tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är ett 

uttryckssätt för att få sin röst hörd. 

 

Heister Trygg (1998) beskriver att tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation (TAKK) länge har varit ett hjälpmedel för människor med 

begränsningar i det verbala språket. Fokus har sedan utvecklats från enbart individen, 

till att ligga på både individen och dess omgivning (a.a). TAKK innebär att det talade 

språket kompletteras med handrörelser, vilket betyder att pedagogen i detta fall pratar 

och tecknar samtidigt (Tisell, 2009). Till skillnad från teckenspråk är det inte alla ord i 

en mening som tecknas utan endast de ord som är meningsbärande. Genom 

användningen av TAKK kan barnen lära sig ord snabbare då inlärningsprocessen 

innefattar både att se, höra och ”känna” orden. Författaren menar att det främst är barn 

med exempelvis språkstörning eller utvecklingsstörning som har nytta av TAKK i 

förskolan, men att det även kan främja alla barns språkutveckling (a.a). Vår tolkning är 

att genom att ge alla barn möjlighet till att använda och utveckla sina kunskaper om 

TAKK, ökar även möjligheten för alla barns delaktighet och sociala utveckling samt 

alla barns inkludering i verksamheten. 

 

Westerlund (2009) beskriver flera olika fördelar med tecken som stöd i förskolans 

verksamhet, och menar att barnets språkförståelse utvecklas tidigare än 

språkanvändningen. Därför blir det lättare för barn att uttrycka sig genom sin kropp än 

att verbalt säga ordet (a.a). Här väcks vår nyfikenhet om hur TAKK kan förstärka barns 

språkutveckling. 
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1.1 Bakgrund 
Här presenteras en kort sammanfattning av begrepp och beskrivningar om vad tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation innebär. 

 
1.1.1 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är ett 

symbolsystem som utvecklats för att underlätta för dem som har svårigheter med att 

uttrycka sig verbalt (Heister Trygg, 1998). TAKK ger användaren möjlighet till att 

uttrycka sina inre tankar och känslor med hjälp av symboler och tecken som konstrueras 

med kroppen. Under en lång tid låg fokus enbart på de som hade kommunikativ 

funktionsnedsättning, men har mer och mer gått över till att fokus även ligger på 

samspelspartnern. Eftersom användaren kommunicerar med hjälp av TAKK påverkas 

således även omgivningen. Om personen använder sig av TAKK, måste även 

omgivningen kunna förstå signalerna för att det ska bli en fungerande kommunikation 

(a.a).  

 

Att inte kunna föra vardagliga samtal, göra sig förstådd och att inte verbalt kunna 

uttrycka sina tankar, är några exempel på saker som kan förhindra samspel mellan 

människor (Heister Trygg, 1998). Genom att inte enbart kunna kommunicera verbalt, 

försvinner vissa möjligheter att göra sig förstådd, men långt ifrån alla. Det går 

fortfarande att använda sig av exempelvis mimik, kroppsspråk och gester. 

 

Heister Trygg (1998) beskriver olika kommunikationssätt inom TAKK, både de som 

kommuniceras med hjälp av kroppen, och de som utgår från visuella stimuli. 

Kommunikationssättet som utgår från den egna kroppen är exempelvis känslor, gester 

och teckenkommunikation. Exempel på kommunikationssätt med visuella stimuli som 

utgångspunkt är konkreta föremål, fotografier, bilder och alfabetstavla (a.a). Symboler 

kan vara generella och användas av flera oberoende människor, men de kan också vara 

individuella (Clarke, Price & Griffiths, 2016). De individuella symbolerna kan vara ett 

hjälpmedel när användaren har inlärningssvårigheter och därför behöver personliga 

symboler som kan kopplas ihop med användarens egna erfarenheter. Både ljud, lukt och 

syn kan användas som en alternativ kommunikation i detta fall (a.a). 

 

Det finns flera fördelar med att använda tecken som stöd för alla barn i förskolan och 

det kan bland annat förstärka deras språkutveckling (Westerlund, 2009). Genom att 

teckna påverkas taltempot och kommunikationen blir långsammare. Det är även lättare 

för pedagogen att hjälpa barnet att forma rätt tecken med händerna än att hjälpa barnet 

uttala ett ord korrekt. En annan fördel är att tecken inte är bundna till just det svenska 

språket utan kan även användas till barn och föräldrar med ett annat modersmål än 

svenska. När pedagogen använder tecken som stöd med barn är det av stor betydelse att 

de tecknar sådana saker som barnet är intresserat av och har nytta av att kunna teckna 

själv. Enligt författaren visar forskning att barn som konsekvent använder tecken och 

gester när de kommunicerar tidigare lär sig säga två-ords-meningar. När ett barn sedan 

lär sig säga det ordet de vill få fram slutar barnet teckna det (a.a). 

 
1.1.2 Barn med kommunikativa svårigheter 

Teckenkommunikation används ofta med barn som har kommunikativa svårigheter 

(Daniels, 1997). Som exempel kan det vara barn med Downs syndrom, autism och 

hörselskador där tecken kan ses som ett komplement till det talade språket för att 

förtydliga för mottagaren. Det är även något som barn med hörselskadade föräldrar ofta 

använder sig av för att föra kommunikation. Tecknet används således parallellt med ord, 
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flera i följd eller enstaka ord. Studier visar att användandet bidrar till ökad 

kommunikativ kompetens, men även bättre förståelse för alfabetet då det konkretiseras 

genom att använda tecken parallellt med det verbala uttrycket (a.a).  

 

TAKK kan även användas som ett kommunikationssätt med barn som har cerebral pares 

(CP), men då sällan i samma utsträckning som med dem som har en mer utvecklad 

motorik och talapparat (Clarke m.fl., 2016). Däremot används tecken för att förstärka 

kommunikationen, då det inte är säkert att personen med cerebral pares kan använda 

TAKK tillbaka på grund av sina motoriska begränsningar. Tecken som stöd kan således 

också vara bilder som ger ytterligare en dimension på kommunikationen i kombination 

med tecken som konstrueras med kroppen (a.a). 

 

Barn med språkproblem kan få svårigheter att bli förstådda och att förstå andra (Bruce, 

2014). Det påverkar till stor del ofta barnets lek, det sociala samt inlärningsförmågan. 

Barn som kommit längre i sin språkutveckling får oftast mer språklig stimulans tillbaka 

än barn som inte pratar så mycket, eftersom de exempelvis kan ställa fler frågor till 

pedagogen. Detta i sin tur leder till att barnen som kommit längre i sin språkutveckling 

stimuleras ännu mer och de barn som är mer tysta halkar efter, det blir en så kallad ond 

spiral. Språkstörning hos förskolebarn är vanligt och det är cirka 7 % av barn i åldrarna 

fem-sju år som drabbas. Här är pedagogernas förhållningssätt stor betydelse eftersom 

det gäller att se till alla barn och deras individuella behov. Genom att samtala, samspela 

och erbjuda barn en språkstimulerande miljö får barn förutsättningar till att fortsätta 

utveckla sitt språk (a.a). 

 
1.1.3 Verbal och ickeverbal kommunikation 

Sociala relationer präglar människor i samhället (Hydén, Nilholm & Karlsson, 2003). 

Det är ofta genom samtal och kommunikation som argument och behov uttrycks 

(Daniels, 1997). Redan som barn är det icke verbala språket mer utvecklat än det 

verbala språket, då den motoriska styrningen av händerna utvecklas före rösten. Det är 

något som kan yttra sig då barn sträcker sig eller uttrycker sig genom mimik och gester 

(a.a).  

 

Människors sociala förutsättningar för kommunikation varierar, och likaså hur samtalen 

utspelar sig (Hydén m fl., 2003). Kommunikation kan ske både verbalt men också 

genom icke verbala alternativ till kommunikation. Kroppen som redskap för 

kommunikation värderas högt och är viktig att beakta, framförallt i relation till personer 

med språksvårigheter. Hur kroppslig kommunikation värderas ligger till stor del i hur 

omgivningen bemöter personer med språkhandikapp. Att använda icke verbal 

kommunikation blir således ett sätt att inkludera flera olika grupper av människor till 

skillnad från att inrikta sig på ett specifikt kommunikationssätt och därmed exkludera 

människor som olika begränsningar med att föra verbal kommunikation. För att kunna 

samtala med människor som inte har verbal kommunikationsförmåga kan det krävas att 

omgivningen har kunskap att föra icke-verbal kommunikation. Barn är ett tydligt 

exempel på att kombinera den verbala och icke verbala kommunikationen (a.a). Hildén 

(2014) beskriver genom sin avhandling hur några barn skapar en ”följa-John-lek” 

genom både verbala uttryck men också med sina kroppar som ett kommunikativt 

hjälpmedel. Författaren menar att rösten är ett sätt för barnen att förstärka sitt 

kroppsspråk, om den ena exempelvis tittar bort men vill ha tillbaka uppmärksamheten. 

 

Beskrivningen ovan är en bakgrund som vi anser kan kopplas ihop med vår studies syfte 

och frågeställningar. Vi har under våra VFU-perioder sett hur barn med kommunikativa 
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funktionsnedsättningar har svårare att föra verbala samtal tillsammans med vuxna och 

andra barn, precis som Heister Trygg (1998) pekar på. Både Heister Trygg (1998), 

Hydén m fl. (2003) och Daniels (1997) påvisar att TAKK kan underlätta 

kommunikationen för barn med kommunikativa svårigheter. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) används i förskoleverksamheter, samt dess 

påverkan på barns språkutveckling. Mer specifikt vill vi ta reda på hur pedagoger på tre 

utvalda förskolor talar om betydelsen och sina erfarenheter av TAKK som 

kompletterande som förstärkning i barns språkutveckling. 

 

Vi har valt att utgå från följande frågeställningar för att kunna ta reda på vårt syfte: 

 

1. Vad berättar pedagogerna om sina erfarenheter om TAKK med barn i förskolan? 

2. Hur talar pedagogerna om användningen av TAKK i konkreta situationer i 

förskolans verksamhet, vilka barn tecknar dem till och varför? 

3. Hur talar och argumenterar de om användandet av TAKK i relation till barns 

språkutvecklingen?   
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer relevant forskning att presenteras. Kapitlet är uppdelat i två 

underrubriker för att det ska bli tydligare för läsaren vad artiklarna handlar om. 

Artiklarnas syfte, metod och resultat kommer kortfattat att beskrivas. 

 

3.1 Tecken som stöd 
Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) har genomfört en studie i syfte att ta reda på om 

gester som en förstärkning av ord och förfrågningar har påverkan på barns 

språkutveckling. Vid studiens början var barnen 11 månader gamla. Barnen delades in i 

tre olika grupper. I den första gruppen uppmanades barnens föräldrar att kombinera 

gester och olika typer av tecken i kombination till det verbala språket för att förstärka 

ord. Föräldrarna i den andra gruppen uppmanades att benämna sådant som fanns i 

barnens omgivning. Den tredje gruppen som var en kontrollgrupp som inte uppmanades 

till något specifikt för att stimulera barnen. Under studiens gång genomfördes receptiva 

(lyssna) och expressiva (produktion av talet) språktester på barnen då de var 11, 15, 19, 

24, 30, och 36 månader. Studiens resultat visar att barnen som stimuleras av gester i 

kombination till det talade språket främjas mycket mer än barnen i kontrollgruppen. 

Dock är det inga specifika skillnader mellan gruppen som benämner saker och ting i 

barnens omgivning och kontrollgruppen. En hypotes författarna ställer är att det ofta 

faller sig så naturligt att sätta ord på var som finns och sker i barnens omgivning (a.a). 

 

Daniels (2004) vill med sin studie undersöka om det finns någon skillnad i barns 

språkutveckling om de använde det verbala språket parallellt med amerikanskt 

teckenspråk. Barnen som medverkat i studien har ingen nedsatt hörsel och de går på 

Kindergarten i USA. Studien avser att jämföra barn på fyra olika områden från barnens 

första skoldag tills det skolårets slut. De områden som har undersökts är: mottagligheten 

för det engelska ordförrådet, barnens utveckling av att kunna formulera de engelska 

orden, förmågan att kommunicera genom amerikanskt teckenspråk samt utvecklingen 

av barnens läsförmåga. Barnen, som alla hade engelska som modersmål, delades in i två 

lika stora klasser när de började Kindergarten. Den ena läraren började redan första 

dagen använda amerikanskt teckenspråk medan läraren i den andra klassen inte använde 

det alls. Den andra klassen fungerade som en kontrollgrupp. I den första klassen 

användes teckenspråk som stöd i de vardagliga samtalen, samt att när barnen lärt sig 

läsa ett ord fick de även lära sig teckna ordet. Resultatet av studien visar att 

stödanvändande av teckenspråk främjar barnens språkutveckling på tre av fyra områden. 

Resultatet i området som handlade om barnens utveckling av att kunna formulera de 

engelska orden blev det däremot ingen skillnad (a.a). 

 

3.2 Språkutveckling 
Iverson och Goldin-Meadows (2005) studie utgår från en redan ställd hypotes, vilken 

lyder att små barns gester och språkutveckling hör ihop. Hypotesen testades genom 

observationer av barn i enspråkiga engelsktalande familjer. Barnen observerades då de 

var mellan 10 och 24 månader gamla och observerades i genomsnitt åtta gånger under 

cirka 30 minuter tillsammans med en vuxen. Fokus ligger på uppkomsten av ett- och 

tvåordsyttranden, samt hur gester och tal används i kommunikationen. Resultatet av 

studien visar att barnen under hälften av tiden endast kommunicerade genom gester. En 

fjärdedel av kommunikationen var en kombination av både tal och gester samt en 

fjärdedel bestående av enbart tal. Gester som kommunikation visar sig också blir allt 

mindre viktiga ju mer barnens tal utvecklas. Iverson och Goldin-Meadows (2005) 

menar att resultatet stämmer överens med deras hypotes och de kan även urskilja att 
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barn ofta använder tecken och gester för att underlätta de svårigheter som kan uppstå då 

de ska producera verbala uttryck. Vidare menar författarna att gester är en del av början 

på den lexikala (ordförråd) och syntaktiska (medvetenhet om språkregler) utvecklingen. 

Resultatet visar dessutom att alla tio barnen kombinerar gester och ord innan de började 

producera tvåordsyttranden. Författarna fann att gester och tal i kombination har en 

stark relation till språkutvecklingen, framförallt inom den lexikala utvecklingen. Gester 

blir således en förstärkning och/eller visualisering av kommunikationen och kan ses 

som ett komplement innan barnet verbalt kan producera ordet (a.a). 

 

Syftet i Norling (2015) studie är belysa hur pedagogers förhållningssätt påverkar 

barnens språkutveckling. Författaren menar att pedagogers inställning och attityd kan 

vara avgörande för hur stor möjlighet barnen ges för att utveckla sitt språk. Kan 

pedagogerna se de lärandetillfällen som uppstår eller helt enkelt skapa egna, främjar det 

barnens språkutveckling. Studien utgår från pedagogernas förhållningssätt och förskolan 

som arena och barnen är därför inte i fokus. Metoden som Norling (2015) använt sig av 

är enkäter och halvstrukturerade intervjuer med fokusgrupper. Fokusgrupperna bestod 

av 55 arbetslag, som varierade från två till sex personer, från olika förskolor. Resultatet 

i studien visar att pedagogerna måste vara lyhörda inför den sociala språkmiljön och 

använda sig av emotionella strategier, samt att pedagogerna måste engagera sig i de 

vardagliga situationerna i förskolan. Studien bekräftar även att kunskaper om 

språkinlärning samt pedagogernas ovan skrivna förhållningssätt är oumbärliga i detta 

sammanhang (a.a). 

 

Kulttis (2013) studie är en del av ett forskningsprojekt som handlar om hur den svenska 

förskoleverksamheten kan stödja flerspråkiga barns språkinlärning genom 

sångaktiviteter. Studiens syfte är att studera hur förskolan kan stödja barns språk och 

kommunikativa utveckling genom sång som aktivitet. De mer specifika 

frågeställningarna fokuserar på sångverksamheten, hur barnen deltar i aktiviteterna, 

kommunikation och delaktighet samt hur sång används för att skapa samverkan mellan 

barn. Åtta förskolor valdes ut för att följas och observeras en gång i månaden under sex 

månader med barn i åldrarna ett till fem år. För att kunna genomföra en detaljerad 

analys videofilmades tillfällena. Genomsnittligen var det tre vuxna pedagoger till 15 

barn i grupperna. Barnens språkbakgrund i de olika barngrupperna är varierande och 

flertalet olika modersmål var representerade. Resultatet av studien visar att barn ofta 

deltar i sångaktiviteter även om de inte kan sången eller språket. Deltagandet går oftare 

genom gester som kommunikation i sången. Pedagogerna kombinerar sång och fysiska 

ting med gester för att skapa möjlighet för barns delaktighet. Författaren belyser också 

att barns skillnader i språkutvecklingen inte behöver innebära en svårighet för 

deltagande då sång erbjuder barnen till deltagande på andra sätt men som samtidigt 

stimulerar det barnet i det nya språket (a.a). 
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4 Teorianknytning 
I kommande avsnitt presenteras två olika pedagogiska teorier som kommer bli 

utgångspunkt i vårt resultat och analys.  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv – Lev S. Vygotskij 
Vygotskijs resonemang om lärande innefattar samspel med andra människor och att 

barnets utveckling är starkt beroende av sin sociala kulturella miljö (Wolf, 2015). Språk 

och kommunikation med andra har en central roll för att skapa förståelse och för att 

kunna konstruera kunskap. Lärande och förståelse ses som processer och därför står 

tanken och språket i nära relation. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet 

blir därför tanken och språket beroende av varandra (a.a). Språket och dess 

kommunikativa möjligheter blir ett sätt för människan att organisera och förstå 

omvärlden, och det är genom detta som lärande och förståelse sker (Säljö, 2014 A). 

Vygotskij ansåg att människan använde språket som redskap för lärande och 

kommunikation. Det verbala språket kompletteras även med andra redskap, till exempel 

bilder, tecken eller symboler, vilket skapar en dynamik i språket (a.a). Dessa typer av 

redskap benämns som medierande redskap, likt en länk mellan tanke och uttryck (Säljö, 

2014 B). Inom varje individ sker också ”språklig” kommunikation i form av 

tankeverksamhet som redskap för att utveckla sin uppfattning om omvärlden. När 

individen sedan uttrycker sin tanke i tal blir språket också en länk mellan tanken och 

förståelsen (a.a).  

 

I förskolans kontext kan ett komplement till det talade språket vara att rita (Vygotskij, 

1995). Barn som ritar kan genom sin teckning förmedla en historia, händelse eller 

budskap. Ritandet startar ofta med en tanke utifrån minnet som uttrycks i teckningen. 

Barnets ritande blir ett redskap och kommunikationssätt för förståelse för sig själv eller 

för att kunna förmedla till någon annan (a.a). Redan tidigt i livet söker små barn social 

kontakt och börjar samspela med andra människor (Säljö, 2014 B). För att kunna 

utvecklas behöver barn ideligen vägledning av vuxna. Utifrån ett vuxenperspektiv sker 

möten med barn ofta för att stimulera till fortsatt utveckling. Författaren menar att den 

vuxne i dessa situationer bör stimulera barn i den proximala utvecklingszonen, det vill 

säga den nivån precis över barnets egen förmåga. Det är där som barnet med lite 

handledning har störst möjlighet att utvecklas (a.a). Dessa sociala situationer stimulerar 

den kognitiva utvecklingen som alltså påverkas både utifrån omgivningen till barnet, 

men även inifrån barnet och ut mot omgivningen (Hwang & Nilsson, 2011). Det sociala 

utbytet skapar en stimulans som påverkar barns tankar och bidrar till förståelse. I vilken 

takt barnet utvecklas har stor betydelse av barnets sociala omgivning, hur mottaglig den 

är för det enskilda barnets sätt att lära. Det vill säga, hur väl omgivningen skapar 

stimulans i barnets proximala utvecklingszon (a.a). 

 

4.2 Pragmatismen – John Dewey 

John Dewey var intresserad av demokratiskt samhällsbygge och ville även att skolan 

skulle bli mer demokratisk (Sundgren, 2011). Detta trodde han var möjligt om 

utgångspunkten ligger på varje enskild individ och en vetenskaplig kunskapsgrund. 

Dewey kritiserade skolans sätt att kategorisera människor och ge dem olika 

förutsättningar och villkor, istället tyckte han att alla hade ett egenvärde och var kapabla 

att utforma sina egna liv. Skolans uppgift blev därför att se till varje enskild individs 

utvecklingsbehov och intresse, samt forma barn till en god samhällsmedlem. För att 

detta ska vara möjligt beskriver författaren att Dewey menade att lärandet till stor del 
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bygger på egen aktivitet och att pedagogens uppgift är att bygga broar mellan det 

kulturarv som finns och barnets uppfattning om sin omvärld (a.a). Barnet är redan från 

första början en social varelse och pedagogen måste utforma undervisningen så att 

samhället, skolan och individen skapar en helhet (Dewey, 2004). Dewey (1999) påstod 

att skolan var alltför snäv i sin utbildning då den vanligtvis bestod av begrepp och 

symboler. Han menade istället att drivkraften måste komma från barnet själv och inte 

från ett negativt tvång från den vuxne (a.a). Barn är i stort behov av rörelse, mimik och 

fysiska uttryck och därför borde undervisningen vara mer varierande (Sundgren, 2011). 

Författaren förklarar att Dewey hävdade att pedagogerna borde använda sig så mycket 

som möjligt av fysiska och bildliga kommunikationssystem parallellt med den vanliga 

undervisningen (a.a). Detta skulle ge fler barn möjlighet att tillägna sig nya kunskaper. 

Dewey pekade på att vårt individuella symbolsystem kan komplettera språket i 

vardagen (Sundgren, 2011). 

 

Språket kan ses som ett sätt att omvandla praktiska handlingar till erfarenheter (Laverty, 

2016). Kommunikation med verbalt språk, bilder, gester och symboler hjälper till att 

bearbeta och uttrycka erfarenheterna. Dewey själv beskriver det som; “events cannot be 

passed from one to another, but meanings may be shared by means of signs” (Laverty, 

2016:1035). Alltså menar han att erfarenheter inte kan överföras från en person till en 

annan, men det går att dela med sig av dem genom olika sätt att berätta. Olika sätt att 

uttrycka sig på blir alltså viktigt för barn att få använda för att kunna nå ut till andra 

människor (a.a). Skolans uppgift anses vara att skapa en gemenskap och att kunskap nås 

genom sociala sammanhang samt att lärande sker i samspelet mellan människor 

(Phillips & Soltis, 2014). Dewey (2004) påpekar vikten av att språket i första rum 

används som ett kommunikationsmedel. Han påvisar att utbildning måste tillåta fri och 

varierande kommunikation samt en tro på barnets förmåga och kompetens. 

Kommunikation i relation till lärande är för Dewey bland det allra viktigaste och han 

menar att det är en interaktiv process (a.a). Denna process omfattar ömsesidigt och 

symboliskt samspel som både kan vara verbala men även utspela sig genom exempelvis 

gester (Laverty, 2016). Genom olika kommunikationssätt som är baserade på barnets 

behov och kunskaper, främjas och skapas större möjligheter för individuell utveckling 

(Phillips & Soltis, 2014; Sundgren, 2011).  
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5 Metod 
Här redovisar och argumenterar vi för de metodval som gjorts under studiens 

genomförande.  

 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv och metodansats  
Eftersom vi vill belysa hur pedagoger talar om TAKK, samt hur det påverkar barns 

språkutveckling så kommer vi i vår studie utgå från ett fenomenologiskt 

vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det centrala inom fenomenologin är att försöka förstå 

omvärlden genom att ta del av andra människors upplevelser och tankar (Allwood & 

Erikson, 2010). Metoden riktar sig främst till att undersöka hur människor på olika sätt 

förstår och uppfattar ett visst fenomen, som i detta fall är bland annat TAKK i relation 

till barns språkutveckling (a.a). 

 

Med utgångspunkt i Denscombes (2009) resonemang har vi genomfört en kvalitativ 

studie eftersom vi vill gå in mer på djupet och få en större helhetsbild om tre 

pedagogers tal om sina erfarenheter av TAKK i förskolans verksamhet och hur det kan 

förstärka barns språkutveckling. Genom intervjuer anser vi att chanserna ökar för att vi 

ska få en bättre och bredare insikt i pedagogers åsikter och erfarenheter. Därav blir inte 

en kvantitativ metodansats relevant i vår studie (Denscombe, 2009).  

 

5.2 Datainsamling och genomförande 
Vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att de genomförts med 

förutbestämda frågor som vi anser är relevanta utifrån våra frågeställningar 

(Denscombe, 2009). Under intervjun har vi varit flexibla för att kunna ändra och/eller 

lägga till frågor beroende på hur intervjun fortskridit. Detta för att få ett nyanserat 

material som fångar in alla tänkbara områden till forskningsfrågan (Denscombe, 2009). 

Under intervjuerna fick informanten möjlighet att utveckla sina tankar och svara utan att 

känna sig låst till frågan. Intervjuerna har haft en induktiv logik, vilket innebär att 

frågorna inte har varit strukturerade efter specifika teorier och begrepp (a.a). 

Informanterna fick möjlighet och tidsutrymme att förmedla och beskriva sina tankar och 

åsikter. Vi ställde även följdfrågor för att öka vår förståelse för informanternas svar, 

samt för att ge dem möjlighet till att konkretisera och exemplifiera innehållet (a.a). 

 

Intervjuerna har genomförts på pedagogernas arbetsplatser i ett avskilt rum för att 

undvika onödiga störningsmoment. Med godkännande av informanterna har dessa 

samtal spelats in. Vi har valt att båda vara närvarande under intervjuerna, då den ena har 

lett intervjun och den andra har varit ansvarig för inspelningsteknik och att föra 

anteckningar för att kunna återkoppla till vad informanten berättar. Detta för att kunna 

förankra hos informanterna att vi hade förstått dem rätt.  

 

5.3 Urval av informanter 
Vi valde att göra intervjuer med tre pedagoger som arbetar i förskolan med tanke på 

tidsramen för arbetet. Valet av personer som vi ska intervjua grundar sig inte i deras 

utbildning, utan snarare i deras kunskap om TAKK i förskolans verksamhet. Där av 

kommer de i studien benämnas med fiktiva namn eller som pedagoger då deras 

utbildning kan vara varierande. Pedagogerna är verksamma på tre olika förskolor i södra 

Sverige. Pedagogerna är mellan 38–55 år och har alla utbildning inom TAKK samt 

använder det dagligen i förskolans verksamhet. Två av pedagogerna håller i kurser inom 
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ämnet TAKK i förskolors verksamhet. Den tredje håller inte i några kurser, men är 

huvudansvarig för arbetet med TAKK på förskolan där hon arbetar. Åldersspannet på 

pedagogernas barngrupper är i dagsläget mellan 3–5 år. En av pedagogerna arbetar 

främst med barn med ett annat modersmål än svenska. Alla pedagoger har flera års 

erfarenhet av att använda TAKK i förskolans verksamhet, Maja: 7 år, Anna: 17 år och 

Sara; 30 år.  

 

5.4 Bearbetning av data 
Eftersom studien har en induktiv ingångsvinkel innebär analysarbetet att vi kunnat 

urskilja teman som är relaterade till vårt syfte och våra frågeställningar. För att 

underlätta analysen av datainsamlingen transkriberade vi samtalen för att lättare kunna 

urskilja dessa teman samt att kunna identifiera likheter och skillnader i svaren. Vi har 

utgått från empirin och följa de fyra principerna för kvalitativ dataanalys som 

Denscombe (2009) beskriver. Den första principen innebär att slutsatserna ska vara 

förankrade i empirin. Den andra principen handlar om att empirin ska vara noggrant 

granskad, och att våra beskrivningar av informantens svar verkligen utgår från 

intervjusvaren och inte av egna antaganden. Den tredje principen betonar vikten av att 

inte framlägga fördomar för intervjusvaren och framförallt att vi ska vara objektiva. Den 

fjärde och sista principen pekar på att teorier och begrepp som vi använder oss av alltid 

måste sättas i relation till intervjusvaren, och således jämföras med de kategoriseringar 

som vi redan kunnat urskilja. Dessa fyra principer blir således grunden till en induktiv 

logik (a.a.). Efter analysen kommer vi vidare analysera och diskutera resultatet i relation 

till tidigare forskning för att försäkra vårt resultat i den tidigare vetenskapen (Allwood 

& Erikson, 2010). 

 

För att kunna följa dessa fyra principer har vi använt oss av konkreta exempel och citat 

från intervjuerna med pedagogerna. Vi håller oss objektiva och synliggör tydligt våra 

egna tolkningar i förhållande till resultatet samt stödjer vårt resonemang i vårt val av 

teorier.   

 

5.5 Metodkritik 
Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innebär hur väl forskningsinstrumentet är 

konsekvent använt under studiens gång vilket betyder att stor vikt läggs vid hur väl 

forskaren förhållit sig till de regler som finns (Bryman, 2011). Studien ska vara objektiv 

och ge en faktisk bild av verkligen samt att resultatet ska vara hållbart över tid (a.a). 

Denscombe (2009) pekar på att det inom de kvalitativa studierna inte med säkerhet går 

att fastställa att resultat är ”korrekt”. För att öka trovärdigheten till studiens resultat 

kommer vi referera till informanternas svar med hjälp av citat. Vidare menar författaren 

att det finns tillvägagångssätt för att avgöra i vilken utsträckning resultatet är mer eller 

mindre trovärdigt, då det går att avgöra om undersökningens datainsamling har 

genomförts och framställts i enlighet med studiens beskrivning. Enligt författaren blir 

inte studiens resultat generaliserbart eftersom studien grundar sig på individens tal om 

deras egna erfarenheter (a.a).  

 

En fördel med intervju som metod är att det kan bli mer personligt och på så sätt ge en 

djupare förståelse för informantens svar (Dalen, 2015). Genom intervju som metod har 

forskaren större möjlighet att skapa sig en insikt i informantens berättande, genom att ha 

möjligheten att fråga igen för ett mer utvecklande svar och i vissa fall även ställa 

följdfrågor. Samtidigt kan det vara svårt att få en riktigt verklig bild av ett fenomen, 

beroende på vad forskningen avser undersöka. En intervju som avser undersöka en/flera 
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personers erfarenheter kan inte ge forskaren en konkret bild, utan en abstrakt bild utifrån 

ett berättande om en konkret situation. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är det av 

stor vikt att skapa en verklig förståelse för informantens åsikter vilket innebär att 

forskaren behöver ta avstånd från eventuella fördomar inom ämnet. Detta för att inte ta 

några svar för givet utan att ifrågasätta för att få en så rättvis bild som möjligt av 

informantens berättande. I intervjuer kan innehållet av samtalet även bli för personligt, 

vilket ställer höga krav på att forskaren inte blir för engagerad utan kan hålla en väl 

avvägd balans för att bevara sin objektiva position (a.a).  

 

5.6 Etiska överväganden  
Intervjuerna har genomförts utifrån de fyra huvudreglerna i Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det vill 

säga; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet 

som dessutom kommer att ligga till grund för våra etiska överväganden. 

 

I praktiken innebär dessa krav följande; Informationskravet innebär att på ett tydligt sätt 

förklara för informanterna vad studiens syfte är, vad deras uppgift är samt de villkor 

som gäller för dem (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna ska bli väl informerade om 

att de när som helst kan avsluta sin medverkan. Samtyckeskravet menas med att de 

medverkande får lämna sitt samtycke till att medverka i studien. Informanterna blir även 

informerade om att det är de själva som bestämmer om de vill vara med i studien, under 

hur lång tid och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan 

utan några negativa följder. Ingen orsak till varför de väljer att avbryta sin medverkan 

behöver tillkännages. Konfidentalitetskravet innefattar informanternas rätt till 

anonymitet och att de kommer att skrivas om på ett sådant sätt så att de inte kan 

identifieras. Det innebär att pedagogerna får fiktiva namn samt att informanternas 

arbetsplatser inte preciseras. Slutligen förklarades nyttjandekravet innebörd om att 

informanternas uppgifter inte kommer att användas i något annat sammanhang än i 

studien (a.a). 

 

Eftersom intervjuerna spelades in gäller viss etik angående detta (Hermerén, 2011). Ett 

godkännande togs från varje informant gällande deras deltagande i inspelningen av 

intervjun, samt att de informerades om hur det inspelade materialet kommer att 

användas och förvaras (a.a). 
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6 Resultat och analys 
Vi har valt att presentera resultatet utifrån tre centrala teman som är väl kopplade till 

våra frågeställningar. De tre största teman vi kunnat urskilja är hur pedagogerna talar 

om sina erfarenheter av TAKK, hur kommunikationssättet används i förskolans 

verksamhet samt hur det kan påverkar barns språkutveckling. Resultatet analyseras i 

relation till våra valda teorier och tidigare forskningar.  

 

6.1 Pedagogernas tal om TAKK 
Två av informanterna berättar att de fick sina första erfarenheter av teckenstöd utanför 

förskolans verksamhet. Den ena genom sitt tidigare yrke på ett gruppboende och den 

andra under en föreläsning på vårdskolan, där föreläsaren var döv och använde sig av 

teckenspråk där en tolk var med och översatte. Den tredje pedagogen kom i kontakt med 

TAKK första gången i förskolans verksamhet då det fanns en pojke med behov av 

TAKK. Även de två förstnämnda pedagogerna berättar att de blev introducerade i 

TAKK i förskolan på grund av barn med språksvårigheter. Alla tre menar att det skiljer 

sig från hur det var när de började använda TAKK i förskolans verksamhet mot hur de 

använder det idag. Alla pedagogerna säger att användningsområdet har vidgats och att 

det inte längre är lika fokuserat till just ett enskilt barn. Anna säger, ”ja, det var ingen 

inkludering på de sättet med de andra barnen. Det var mer arbete barn-pedagog hela 

tiden”. Idag har Anna en annan syn på hur TAKK kan användas i förskolan och hur 

samspelet med detta kommunikationssätt kan gynna alla barn. 
 

Oavsett om de kanske har en språkstörning som utvecklingsstörning, 

eller att man är liten. Att man inte kan få ihop alla dom här muskulaturerna 

som behövs, så att man ska kunna tala ett språk. Och även barn som inte 

har svenska som förstaspråk, att alla ska ges en chans till att 

kommunicera. […] Det är ju inte bara de här barnen som behöver det  

extra stödet, det är ju alla barn som är gynnade utav den, om man tänker  

på språkutvecklingen.                                                              (Anna)  

 

Maja berättar att hon har gått två tio-veckors utbildningar samt en påbyggnad för att få 

hålla i egna kurser, vilket hon gör idag för pedagoger i kommunen där hon arbetar. 

Anna förklarar att hennes första kurs var genom habiliteringen, då hon erbjöds tio träffar 

om TAKK. Efter det berättar hon att hon också har gått enstaka kurser genom sin 

kommun. Förutom kurser och utbildningar anser hon att det är viktigt att ha ett intresse 

för ämnet för att underhålla kunskaperna. Sara berättar att hon har gått en TAKK-

utbildning samt en tolkutbildning för dövt teckenspråk. Även hon säger att hon håller i 

egna TAKK-utbildningar i kommunen där hon jobbar. 

 

På frågan om pedagogerna anser att det är viktigt med utbildning för att kunna använda 

TAKK i förskolans verksamhet, svarade alla tre att det är bra att ha någon form av 

utbildning. De menar att det är lätt att stöta på felaktiga och påhittade tecken, till 

exempel vid sökning på Internet. Sara förklarar att det är av stor betydelse att barnen får 

lära sig rätt tecken från början, särskilt om det är tydligt att barnet kommer behöva 

TAKK även långt upp i åldrarna. Hon berättar utifrån sina tidigare erfarenheter då hon 

arbetade med döva och/eller begåvningshandikappade vuxna, att hon skulle tycka det 

var en stor fördel med att börja introducera tecken redan i ettårsåldern. Sara fortsätter 

berätta att hon tycker det är väldigt värdefullt att ge de små barnen språkstöd så fort som 

möjligt. Två av pedagogerna rekommenderar att jämföra de tecken som används mot ett 

teckenlexikon med de garanterat rätta tecknen. En av pedagogerna föreslår också en 

framtagen APP (TAKK -Lär dig AKK med hjälp av videosekvenser) där en person visar 

tecknet och samtidigt säger ordet.  
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6.1.1 Analys 

Det är tydligt för oss att pedagogerna vittnar om att deras intresse för TAKK grundar sig 

i att de kom i kontakt med barn som var i behov av kommunikationsstöd. Alla 

pedagoger lyfte samstämt att de har upplevt en utveckling av användningsområdet från 

det att de först började med TAKK fram till idag. Genom pedagogernas svar kan vi 

tydligt se att fokus har ändrats från att vara riktat till enskilda barns stöd i 

kommunikationen, till att vara allt mer inriktat för hela barngruppen. Vi tolkar det som 

om pedagogerna menar att barn med större behov av TAKK ska inkluderas på ett annat 

sätt i gruppen och inte enbart behöva kommunicera genom en speciell pedagog. Detta 

ska enligt pedagogerna således inte påverka att barnet inte får sina egna behov 

tillgodosedda. Här finns likheter med Deweys teori, som menar att skolan ofta 

kategoriserar barnen och ger dem olika förutsättningar och villkor (Sundgren, 2011). 

Pedagogerna förklarar att numera blir barnen mer inkluderade i barngruppen och alla får 

förmånen att ta del av TAKK, i likhet med vad Deweys texter förespråkar (a.a). Likaså 

Vygotskijs idéer lägger stor vikt på sociala sammanhang, eftersom barns utveckling 

främjas i samspel med andra människor (Wolf, 2015).  

 

I resultatet kan vi urskilja att alla pedagoger poängterar vikten av att ha utbildning och 

ett intresse för TAKK. Norlings (2015) studie visar också att kunskaper och ett lyhört 

förhållningssätt har stor betydelse i de vardagliga situationerna. Det är tydligt att 

åtminstone en pedagog förespråkar betydelsen av att redan i tidig ålder introducera 

TAKK med rätt tecken eftersom det underlättar för barnen när de blir äldre genom att de 

då har chans att få ett rikligare språkutbud och en större kommunikativ kompetens. 

Dewey hävdade att barn redan från första början är sociala varelser och pedagogen 

måste utforma undervisningen så att samhället, skolan och individen skapar en helhet 

(Dewey, 2004).  

 

6.2 TAKK i förskolans verksamhet 
Anledningarna till att de tre pedagogerna använder TAKK i sina barngrupper är delvis 

liknande, men skiljer sig också till viss del. Alla pedagogerna anser att TAKK är till för 

alla barn. Maja menar att hon använder tecken till alla i barngruppen för att alla ska bli 

inkluderande och berättar att ”vi kör ju det med alla och de tycker jag också handlar om 

att det liksom inte ska vara utpekande. Ja men att du inte har språket, de här kan va 

extra bra för dig, utan man kör det för alla”. Anna förklarar vidare om vikten av att alla 

barn blir erbjudna samma material, ”hela arbetslaget tänker mycket på att alla barn blir 

presenterade samma material, allt det här som sitter på väggarna det är till för alla”. 

Sara berättar hur hon kan teckna till sin barngrupp ”Kom nu alla så ska vi gå ut. Då ser 

ju alla barnen det”. Andra konkreta exempel då TAKK kan komma till användning är 

vid samlingar, rutinsituationer och fruktstunder.  

 

Sara lyfter TAKK som komplement till det talade språket med barn som har en diagnos, 

till exempel ADHD och döva/hörselskadade. Alla tre lyfter också behovet av TAKK för 

barn utan diagnos. Exempel på dessa barn är riktigt små barn som inte lärt sig prata 

ännu, barn som har svårt med munmotoriken, blyga barn, barn med annat modersmål än 

svenska eller stimmiga/överspelta barn. Alla pedagogerna är tydliga med att det är till 

alla barn de använder TAKK, men att vissa barn har större behov av att få detta 

komplement till det verbala språket. Sara berättar att hon dessutom när barngruppen 

delas har hon egna samlingar med de barn från hennes avdelning som har större behov 

av TAKK och som behöver en tydlig struktur i sin vardag. Det vill säga de barn som 

hon anser behöver hennes kompetens i större utsträckning i jämförelse med andra barn. 
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Maja talar också om att behovet av att kommunicera med TAKK är större hos de barn 

som inte har utvecklat det verbala språket. Hon förklarar att hon tidigare har jobbat med 

barn som haft konstant behov av TAKK. Hon berättar att hon då tecknade hela tiden för 

att de ska få möjlighet att förstå och kommunicera i alla situationer. I dagsläget finns det 

inga barn på Majas förskola med ständigt behov av TAKK, istället förklarar hon att de 

numera tecknar när de anser att behovet finns. Maja nämner några exempel på sådana 

situationer är när pedagogerna vill få ner det vardagliga tjatet, så som ”klättra ner 

därifrån”, ”nej, gör inte så”, ”kom hit” och så vidare. 

 

Alla pedagogerna förklarar att hela deras arbetslag använder sig av TAKK, men i olika 

utsträckning. Däremot menar två av pedagogerna att inställningen är viktig för att se 

vinsten i att använda TAKK. Intresset speglar i vilken omfattning en pedagog kommer 

att använda sig av det i verksamheten. En av pedagogerna har erfarit att andra 

pedagoger berättat att de inte tyckte TAKK verkade roligt och att de inte kände någon 

anledning till att använda sig av det eftersom de inte kunde se ett behov. Några av dessa 

pedagoger erkände senare att de ändrat uppfattning och inställning till att använda 

TAKK med sin barngrupp genom att de fått uppleva positiva och utvecklande möten 

med barnen med hjälp av detta kommunikationssätt. Maja berättar om en av 

pedagogerna som deltagit i hennes kurs som återberättade om en situation där hon för 

första gången fått en positiv upplevelse av TAKK. ”Jag blev så glad när barnet kunde 

komma till mig och visa. Han blev så glad när han kunde visa mig att han var törstig”. 

Maja förklarar att barnet i fråga inte hade ett så utvecklat verbalt språk och berättar 

sedan att det kan vara bra att få uppleva ett positivt möte för att känna att TAKK kan 

göra nytta. Hon menar att, ”Man måste nästan få uppleva nån sån liten pärla, nån sån 

liten glädjegrej för att känna att det kan göra skillnad”. 

 

De tre pedagogerna har delade meningar kring i vilken utsträckning barn använder 

TAKK gentemot dem och deras kollegor. Maja anser att barnen anammat det i de 

situationer då pedagogerna använder det mest, exempelvis i sång- och fruksamlingarna. 

Anna upplever att det är främst de barn som har större behov av TAKK som 

komplement till det verbala språket som aktivt använder det i kommunikationen mellan 

barn och vuxen. Däremot skiljer sig Saras svar eftersom hon menar att pedagogerna ofta 

förbereder för mycket i förskolans verksamhet så barnen behöver vanligtvis inte fråga 

eller be om saker. I de situationer som barnen behöver pedagogernas uppmärksamhet 

eller hjälp går barnen för det mesta och tar dem i handen och pekar istället. Maja 

berättar att barnen har lätt för att känna av vilka pedagoger i arbetslaget som helst inte 

använder TAKK och det blir därför på automatik att barnen använder det mindre till 

dem. På frågan om barnen använder det tillsammans med andra barn, svarar alla 

pedagogerna att de upplever att barnen till viss del använder TAKK i leken och de 

tecknar då enstaka ord. En av pedagogerna har vid vissa tillfällen även sett att barnen 

använt det i situationer när de ber andra barn om hjälp. 

 

Två av pedagogerna upplever att barnen tycker det är roligt med TAKK. Maja lägger 

stor vikt vid att det är pedagogernas ansvar att se till att göra TAKK roligt och 

spännande. Både Anna och Maja beskriver att de uppfattar att barn ibland liknar TAKK 

med ett hemligt språk. Anna säger ”dom tycker det är spännande, dom får ju en 

uttrycksform till som inte alla vuxna kan hantera […] det var en kille som sa att jag kan 

teckna detta, men det kan inte mamma och pappa”. Sara nämner ingenting om att 

barnen tycker TAKK är roligt, men tycker sig däremot se att barnen blir stärkta av att 

kunna uttrycka sina tankar och känslor med hjälp av TAKK, om de inte har det verbala 

språket. Maja ger också exempel på en situation där barn haft nytta av TAKK för att 
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kunna kommunicera en färg med tecken. ”Dom här barnen då som kanske inte kan 

färgerna men som alltid kan visa mig rätt tecken men säger fel med munnen, där tycker 

jag att det är jättepositivt.” 

 
6.2.1 Analys 

Det är tydligt för oss att pedagogerna är eniga om att TAKK används till alla barn i 

förskolan för att inte peka ut enskilda barn i barngruppen och de ser en vinst i att alla 

barn får ta del av TAKK som kommunikationssätt. Här kan vi tydligt se en likhet med 

resultatet i Daniels (2004) studie som visar att stödanvändande av teckenspråk främjar 

barnens språkutveckling. Pedagogerna är dessutom eniga om att TAKK kan vara 

användbart till barn med tydliga behov av språkstöd. Vi kan urskilja att pedagogerna 

talar om att när barnen inte har ett konstant behov av TAKK används det till störst del i 

vardagliga rutinsituationer, så som samlingar samt frukt- och sångstunder. Kulttis 

(2013) studie visar att barn deltar i sångaktiviteter även om de inte kan sången eller 

språket. Deltagandet går oftare genom gester som kommunikation i sången (a.a). Vi 

förstår också att pedagogerna använder TAKK för att dra ner på det ”vardagliga tjatet”. 

En tolkning med utgångspunkt i en av pedagogernas citat om ”vardagstjat”, är att 

TAKK i dessa sammanhang blir mer som kommandon eller information till barnen, 

istället för en kommunikation parterna emellan. Med utgångspunkt i detta resonemang 

kan vi se en motsägelse med tanke på det sociokulturella perspektivets idé om 

handledning av en vuxen som ska stimulera barnet i den proximala utvecklingszonen 

(Säljö, 2014 B). Vi kan alltså inte se att det så kallade ”vardagstjatet” via TAKK blir 

varken handledning eller stimulans för barnens språkutveckling. 

 

Informanternas svar visar att intresset och inställningen har betydelse för i vilken 

utsträckning pedagoger väljer att använda sig av TAKK, och enligt pedagogernas svar 

tolkar vi det som att deras respektive arbetslag har sett en vinst med att använda detta 

kommunikationssätt. Detta stöds av Deweys teori då han hänvisar till att pedagogernas 

tro på barns förmåga och kompetens är av stor vikt för att ge dem större chans till 

enskild utveckling (Dewey, 2004). Resultatet visar att pedagogerna talar olika om sina 

upplevelser om i vilken utsträckning barn använder TAKK gentemot pedagogerna. I 

jämförelse med pragmatismen kan vi se en likhet till Deweys resonemang om varje 

individs enskilda behov, och pedagogernas berättande om att barn väljer att uttrycka sig 

i det kommunikationssätt som passar dem bäst (a.a). 

 

Det är tydligt för oss att pedagogerna anser att upplevelsen av TAKK ska vara rolig, 

lustfylld och spännande, samt att det främjar barnens självkänsla. Resultatet visar även 

att pedagogernas sätt att introducera och använda detta kommunikationssätt speglar 

barnens intresse och engagemang. Enligt Vygotskijs idéer skapar den sociala 

omgivningen förutsättningar för barns entusiasm och ger dem möjligheter att utvecklas 

och lära (Hwang & Nilsson, 2011).  

 

6.3 TAKK i relation till barns språkutveckling 

På frågan om pedagogerna anser att barns språkutveckling påverkas av TAKK är alla 

pedagogerna eniga om att så är fallet. De ger konkreta exempel på olika faktorer som 

påverkar. Exempelvis krävs det att pedagogen är vänd mot det barnet/de barnen som 

hen kommunicerar med. Samtalstempot dras enligt Maja automatiskt ner eftersom hon 

måste hinna teckna medan hon pratar samt att de ord som tecknas får en fysisk gest. 

Anna förklarar att genom att både se och höra ett ord kan barnen lättare koppla ihop 

ordets betydelse och får uppleva det i ett konkret sammanhang. När pedagogerna talar 

och använder TAKK samtidigt, tecknas inte alla orden i meningen utan endast 
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nyckelorden. Maja exemplifierar: ”nu sitter vi ner (tecknar sitter). Nu lyssnar vi (tecknar 

lyssnar). Nu ska vi sjunga (tecknar sjunga). Det blir roligt (tecknar roligt). Man gör ett 

förtydligande av det man vill”. Alla pedagogerna upplever att TAKK i kombination till 

det verbala språket ger barnen ytterligare ett verktyg till att kommunicera.  

 

Pedagogerna har genom intervjun nämnt fördelar med att använda TAKK i förskolans 

verksamhet och att det kan förstärka barns språkutveckling. Alla tre är eniga om att 

TAKK förstärker det verbala ordet. Alla informanter menar att det krävs ett 

engagemang i mötet med barnen, eftersom kommunikationen innebär att du måste vara 

vänd mot barnen när du pratar med dem. Maja förklarar att det på grund av det blir ett 

helt annat samspel med barnen och kräver också att pedagogen måste stanna upp och tar 

sig tid att lyssna samt måste släppa den stress som en pedagog kan ha. Alla tre delar 

likaså åsikten om att TAKK kan underlätta i kommunikationen med barn med ett annat 

modersmål än svenska, eftersom dessa barn får ytterligare ett sätt att kunna 

kommunicera på. Detta ser pedagogerna som en stor fördel eftersom det kan vara svårt 

att möta alla barn på deras modersmål om de ännu inte kan behärska det svenska 

språket. Anna förklarar, ”det är en jättestor skillnad på de barn som inte har svenska 

som förstaspråk. Som också kan hänga med i en saga, men med stöd utav tecken då. För 

svenskan är ju inte så enkel”.  

 

På frågan om pedagogerna kunde se nackdelar med TAKK i relation till barns 

språkutveckling var alla överens om att det inte finns några direkta nackdelar. Däremot 

menar Maja att om pedagogen inte introducerar och använder TAKK på ett roligt och 

lustfyllt sätt, skulle detta kunna leda till att barnen uppfattar det som något påtvingat. 

Anna problematiserar TAKK utifrån ett föräldraperspektiv då hon mött föräldrar som 

ifrågasatt varför deras barn ska använda TAKK eftersom de redan kan prata och vill inte 

att barnen ska gå bakåt i sin utveckling. Anna hävdar å andra sidan att detta 

kommunikationssätt inte hämmar barns verbala språkutveckling utan kan istället ses 

som en extra kompetens. I slutändan väljer barn som kan uttrycka sig verbalt att göra 

det, eftersom det enligt henne är lättare och tar mindre tid. Sara kan däremot se ett 

hinder i användandet av TAKK ifall barnet har ett fysiskt handikapp, så att hen inte kan 

producera tecknet med händerna. Detta kan leda till att barnet känner frustration 

eftersom hen inte kan göra sig förstådd. Å andra sidan nämner Sara alternativa 

kommunikationssätt för dessa barn, så som bilder och symbolsystem. 

 
6.3.1 Analys 

Det är tydligt för oss att alla pedagogerna är överens om att TAKK påverkar och 

förstärker barns språkutveckling och de ger konkreta exempel på hur detta 

kommunikationssätt gör språket mer tydligt och att pedagogerna själva måste vara mer 

fokuserade i samspelet med barnen. Här kan vi se en koppling till Goodwyn, Acredolo 

och Browns (2000) studie där deras resultat visar att gester i kombination till det talade 

språket har positiv påverkan på barns språkutveckling. 

 

I resultatet uppfattar vi att pedagogerna ser fler fördelar än nackdelar med TAKK i 

förskolans verksamhet. I relation till barns språkutveckling tolkar vi det som att 

pedagogerna enbart kan se fördelar. Det är tydligt för oss att pedagogernas resonemang 

om TAKK som en positiv förstärkning till det talade språket stämmer överens med 

Iverson och Goldin-Meadows (2005) resultat vars studie visar att gester förstärker den 

verbala kommunikationen och kan ses som ett komplement till talat språk (a.a). Vi kan 

urskilja att de få nackdelar pedagogerna nämner grundar sig i pedagogerna själv, hur de 

arbetar och presenterar TAKK till barn och föräldrar. Utifrån resultatet kan vi dra en 
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parallell till Deweys teori där han kritiserade kategoriseringar av barn (Sundgren, 2011). 

En tolkning är att pedagogerna jobbar för att bemöta alla barn som enskilda individer 

med olika behov och intressen. Dewey texter förtydligar också att barn behöver olika 

sätt att uttrycka sig på för att kommunicera och utvecklas, vilket vi kan urskilja i 

pedagogernas svar att de gör genom att använda TAKK (a.a).  

 
7 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet utifrån tidigare forskning och teorier vi 

beskrivit. Vi har valt att använda oss av samma rubriker som i resultatet för att 

underlätta för läsaren och för att det ska vara lättare att kunna se ett sammanhang. 

Därefter följer en diskussion kring vårt metodval.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
För oss som blivande förskollärare är det intressant att se hur väl pedagogernas 

berättande svarar upp till vårt syfte och frågeställningar. Det är också intressant för oss 

är att jämföra informanternas svar med samtliga vetenskapliga artiklar och 

teorianknytningar, vilket även stärker huruvida vårt resultat kan stämma överens med 

verkligheten. 

 
7.1.1 Pedagogernas tal om TAKK 

Utifrån informanternas svar är det tydligt för oss att det har skett en förändring av 

TAKK från dess att de tre pedagogerna började använda detta kommunikationssätt i 

förskolan, fram till idag. Från att det tidigare var fokuserat på barn som hade behov av 

stöd i sin kommunikation till att idag låta hela barngruppen ta del av TAKK och att på 

ett naturligt sätt inkludera de barn som faktiskt har ett större behov av ett komplement 

till det verbala språket. I förhållande till Vygotiskijs (Wolf, 2015) och Deweys (2004) 

idéer om att barn är sociala och deras utveckling påverkas av den sociala och kulturella 

miljön ser vi positivt på pedagogernas förändrade synsätt på TAKK i förskolans 

verksamhet. 

 

Vi har utifrån resultatet förstått att barn som tidigare använde TAKK som stöd i 

kommunikationen enbart kunde kommunicera genom en särskild pedagog. Med grund i 

det förändrade synsättet på inkludering förstår vi att barn med sämre utvecklat språk får 

större möjlighet att få uppleva sig som en del i gruppen då alla barn har tillgång och 

kompetens av TAKK. Barn med större behov av TAKK blir därför inte låsta till 

enskilda pedagoger. Deweys texter förklarar vikten av barns sociala behov och att få 

uppleva sin kommunikativa kompetens (Laverty, 2016). Han förklarar att det är av stor 

vikt att barn får erfarenheter och kommunikation är betydelsefullt (a.a). I relation till 

barn i behov av stöd med kommunikationen förstår vi utifrån informanternas svar att 

dessa barn får avsevärt bättre möjligheter att inkluderas med andra barn med hjälp av 

TAKK. 

 

Pedagogernas resonemang om sina olika utbildningar inom ämnet visar tydligt att 

utbildning är något som de alla värdesätter för att arbetet med TAKK ska bli av god 

kvalitet. En betydelsefull aspekt inom ämnet är vikten av att använda korrekta tecken. 

Pedagogerna menar att de korrekta tecknen måste användas från början för att barnen 

ska ha maximal användning av dem. Annars finns risken att de felaktiga tecknen skapar 

förvirring hos dem. I relation till att använda tecken, ser vi en likhet inom pragmatismen 

att pedagoger borde använda sig så mycket som möjligt av fysiska och bildliga 

kommunikationssystem (Sundgren, 2011). I relation till våra personliga erfarenheter av 



  
 

18 

TAKK i olika förskoleverksamheter förundras vi över varför pedagogerna där inte fått 

mer konkret material och tips till vart de kan finna de rätta tecknen. Med utgångspunkt i 

pedagogernas betoning av korrekta tecken anser vi att det inte stämmer överens med hur 

pedagoger förväntas arbeta med TAKK om de inte har tillgång till rätt material. För att 

dessutom betona Deweys tankar om barns behov av att kunna kommunicera och det 

genom olika kommunikationssätt blir vi ytterligare fundersamma över hur pedagoger 

utan TAKK-utbildning kan förväntas arbeta med TAKK som komplement till det 

verbala språket (Laverty, 2016; Sundgren, 2011).  

 
7.1.2 TAKK i förskolans verksamhet 

Det blir tydligt i resultatet att alla pedagogerna är överens om att TAKK används 

tillsammans med alla i barngruppen. Eftersom alla barn får ta del av samma material 

och samma tecken, blir inte de barnen som är i störst behov av detta 

kommunikationssätt utpekade eller mindre inkluderade i gruppen. Pedagogerna berättar 

också att de använder TAKK i större utsträckning till barn som har mer behov av 

kommunikationsstöd för att de ska ges bättre möjlighet att få vara med i barngruppen 

och förstå vad som händer. Här kan vi dra en parallell till Kulttis (2013) som menar att 

barn inte behöver vara mindre deltagande för att de inte är verbalt aktiva. Vi tänker att i 

relation till förskolans verksamhet skulle detta scenario kunna utspela sig i exempelvis 

samlingar. Bruce (2014) förklarar att barn med större verbal utveckling får mer språklig 

stimulans än de barn som pratar mindre. Vi kan utifrån resultatet se att eftersom TAKK 

innebär att pedagogen alltid talar samtidigt som de tecknar ökar chansen till ett mer 

rättvist och gynnande möte med alla barn. En skillnad som vi kan urskilja i 

pedagogernas berättande från när de började arbeta med TAKK, är att idag kan även de 

andra barnen i gruppen och pedagogerna delvis teckna tillbaka till barnet med behov av 

kommunikationsstöd och blir därför inte lika bunden till en enskild pedagog. Barn med 

behov beskriver pedagogerna som barn med exempelvis diagnoser som ADHD, yngre 

barn eller barn med annat modersmål. Daniels (2004) studie visar även att alla barn 

gynnas av att använda gester samtidigt som de talar. Vi anser i likhet med Daniels 

resultat att alla kan gynnas av använda gester i kombination till det talade språket och i 

detta fall i form av TAKK. Å andra sidan ser vi att det inte är säkert att alla barn gynnas 

på samma sätt, även om det kan ses som positivt för alla. För ett barn kan det vara 

avgörande att använda tecken för att göra sig förstådd, för ett annat barn gynnar det 

språkutveckling medan det tredje barnet gynnas för att hen kan kommunicera med sin 

kompis som inte har det verbala språket.  

 

I resultatet kan vi se att det inte enbart var pedagogernas kunskaper om TAKK som var 

avgörande för hur kommunikationssättet användes i förskolans verksamhet. 

Pedagogerna hävdar också att deras inställning och intresse har betydelse för i vilken 

utsträckning det nyttjas. En informant lyfter betydelsen av vilket förhållningssätt 

pedagogen har och i vilken utsträckning den har betydelse för om de använder TAKK 

eller inte. Hon menar att, med utgångspunkt i hennes egna erfarenheter, att pedagogen 

oftast kan behöva se hur TAKK positivt kan påverka samspelet med barnet för att ”få 

upp ögonen” för det. Genom att inte ha ett intresse för TAKK, eller ha fördomar om 

kommunikationssättet, menar informanten att det kan bero på brist av kunskap om 

ämnet. Hon berättar om en pedagog som efter att ha gått hennes kurs och fått ta del av 

kunskap om ämnet, sedan på ett konkret sätt få uppleva glädjen hos ett barn som 

lyckades göra sig förstådd med hjälp av TAKK, ändrades pedagogens inställning om 

kommunikationssättet. Resultatet i Norlings (2015) studie visar också att kunskap om 

ett ämne tillsammans med en god attityd och förhållningssätt, ökar barnen möjlighet till 

fortsatt utveckling. En tolkning av situationen beskriven ovan som skapar funderingar 
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hos oss är huruvida TAKK faktiskt påverkar barns språkutveckling. Vi kan urskilja att i 

vissa kontexter främjar TAKK barns språkutveckling medan det i andra situationer 

istället främjar barns kommunikationsförmåga. Vi anser att både språkutveckling och 

kommunikationsförmåga är starkt bundna till varandra men att det verbala språket 

endast är ett av många verktyg för att kunna kommunicera. Lika så som barnet i 

situationen ovan kunde föra kommunikation med hjälp av ett icke verbalt språk, det vill 

säga TAKK. I relation till det sociokulturella perspektivet beskriver även Vygotskij att 

ett verbalt språk är ett redskap för kommunikation och som ytterligare kompletteras 

med andra uttryckssätt, till exempel tecken (Säljö, 2014 A).  

 

Vi kan på flera sätt urskilja att TAKK förstärker barns och pedagogers kommunikation. 

Å andra sidan kan det uppfattas som att pedagogerna ibland använder det i 

envägskommunikation och ger endast barnen information, likt det en av pedagogerna 

förklarar som ”vardagligt tjat”. En tolkning utifrån dessa situationer är att det istället 

blir en kommandoförstärkning, och har egentligen inte så mycket gemensamt med 

socialt samspel. En annan fundering är att samtliga pedagoger nämner att de oftast 

använder TAKK med alla barnen i sång- och fruktsamlingar och då tecknar de ord som 

förekommer i sånger eller vilken frukt de vill ha. Vi förundras över att pedagogerna inte 

nämner något konkret om vikten att teckna i sociala möten. Att kunna teckna ”ska vi 

leka med klossar”, ”ska du och jag gunga” etcetera, istället för ”jag vill ha äpple” anser 

vi skulle vara till större fördel för barnen i sociala möten. Om barnen istället tecknade 

dessa meningar skulle det troligen skapas större möjligheter för barnen att använda 

TAKK sinsemellan, vilket enligt pedagogerna inte i dagsläget händer så ofta. Vi kan 

genom resultat urskilja att alla pedagogerna har en tendens till att måla fram deras 

användande av TAKK som något väldigt betydelsefullt för alla barns språkutveckling. I 

vissa fall kändes det dock som att ”verkligheten lyste igenom” då de berättar om hur de 

använder TAKK för att förmedla information eller tillsägelser. För att sätta vårat 

resonemang i förhållande till Deweys (2004) idé om att kommunikation är ett 

ömsesidigt samspel har vi svårt att urskilja detta i de situationer då pedagogerna 

använder TAKK som ett sätt att ge information eller kommandon. 

 

I analysen jämför vi pedagogernas berättande med Deweys texter angående fokus på det 

enskilda barnets utvecklingsbehov och intresse, och med det menar vi att varje barn 

väljer sitt eget kommunikationssätt (Sundgren, 2011). Barn kommunicerar på det sättet 

som passar dem bäst, som de känner sig mest bekväma med samt kommunicerar i 

relation till deras individuella utveckling. Alla pedagogerna förklarar att det är vid 

enstaka tillfällen som de kan se barn kommunicera med TAKK tillbaka till dem, men 

berättar ändå att barnen anammar nya tecken snabbt och kan använda det i de situationer 

som barnen anser det behövs, eller i de kontexter där pedagogerna vanligtvis använder 

det. Här kan vi se en koppling till Deweys teori eftersom barnen i dessa situationer 

själva väljer om de vill använda TAKK eller inte, och finns det inget behov så kanske 

barnet istället väljer att uttrycka sig verbalt, om det är en möjlighet för barnet 

(Sundgren, 2011). En pedagog nämner under intervjun att barn som har det verbala 

språket väljer nästan alltid att kommunicera genom det, eftersom det är lättare för 

barnet, det betyder å andra sidan inte att barnet i fråga inte kan använda TAKK utan 

väljer helt enkelt ett annat kommunikationssätt som passar hens utvecklingsbehov 

bättre. 

 

En riktlinje i förskolans läroplan är att förskolan ska ”utveckla barnens förmåga till 

ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt 

grundläggs” (Skolverket 98, rev. 2016:4). En tolkning i relation till informanternas 
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TAKK i förskolans verksamhet är att målet inte är att alla barn använder TAKK överallt 

och hela tiden, utan att barnen ska få möjlighet att upptäcka ett komplement till det 

verbala språket som också kan underlätta kommunikationen tillsammans med kompisar 

med språksvårigheter. Genom att erbjuda barn hjälpmedel i kommunikationen kan 

pedagogerna stimulera och främja deras medkänsla och förståelse gentemot andra barns 

situation (a.a). 

 

I Läroplan för förskolan (Skolverket 98, rev 2016) beskrivs det tydligt att förskollärarna 

ska sträva efter att alla barn ska få sina behov både respekterade och tillgodosedda, lära 

sig empati och solidaritet samt allas lika värde oberoende funktionsnedsättning. Vi kan 

tydligt se i resultatet att pedagogerna strävar efter att uppnå dessa mål, eftersom de gör 

barn i behov av kommunikationsstöd delaktiga istället för att ta dem åt sidan. 

Pedagogerna förklarar å andra sidan att TAKK inte ska kännas framtvingat av barnen, 

utan att det ska vara lustfyllt och framförallt frivilligt att använda detta 

kommunikationssätt och därför måste barnen själva vilja kommunicera med TAKK. Än 

en gång kan vi se pedagogernas förhållningssätt som en viktig aspekt i relation till hur 

kommunikationssättet framställs inför barnen, likt resultatet i Norlings (2015) studie. 

 

Det ovan skriva anser vi svarar upp till vår andra frågeställning om till vilka barn som 

pedagogerna kommunicerar TAKK med. Alla pedagogerna nämner även att de 

använder det i konkreta situationer, så som samlingar och vardagsrutiner. Skillnaden 

som vi kan urskilja i resultatet är att pedagogerna har intentionen till att använda TAKK 

i så stor mån de kan tillsammans med de barn som inte har språksvårigheter, men att 

fokus i första hand ligger i kommunikationen tillsammans med barn som har behov av 

det.  
7.1.3 TAKK i relation till barns språkutveckling  

Det framgår tydligt i pedagogernas svar att de är eniga om att TAKK förstärker och 

påverkar barns språkutveckling. De ger ett flertal konkreta exempel på varför de 

resonerar som de gör kring detta arbetssätt och vad de som pedagoger gör annorlunda i 

mötet med barn när de använder TAKK. Vi upplever att vi förstår deras resonemang 

och argument och att det faktiskt kan göra skillnad, framförallt för barn som har svårt att 

verbalt producera ord. Att pedagogernas resonemang skulle kunna vara korrekt kan vi 

se stöd av genom Daniels (2004) och Goodwyn, Acredolo och Browns (2000) studier 

vars resultat visar att barns språkutveckling påverkas positivt genom användningen av 

tecken i kombination till det talade språket. Lika så Iverson och Goldin-Meadows 

(2005) studie visar att tal och gester är av betydelse i barns språkutveckling. Det stärker 

därför vår bild och upplevelse av att tecken och verbalt språk i kombination med 

varandra faktiskt har betydelse för barns språkutveckling.  

 

En tydlig aspekt vi kan urskilja som fördel med att använda TAKK i förhållande till 

barns språkutveckling är pedagogernas förändrade engagemang i mötet med barnen. De 

berättar att mötet kräver ett genuint samspel mellan parterna och en mer fokuserad 

fysisk närvaro. Till exempel måste pedagogen vara vänd mot samtalspartnern för att 

också kunna ”se” vad barnet säger. En likhet med pedagogernas idéer som vi kan 

urskilja är Vygotskijs resonemang där den sociala omgivningen har betydelse för 

barnets tankar och förståelse (Hwang & Nilsson, 2011). En tolkning är att pedagogen 

kan vara en del av den sociala omgivningen och med ett mer engagerat möte från den 

vuxnes sida kan hen i större utsträckning stimulera barnet i den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014 B). Pedagogernas resonemang om ett mer engagerade 

möte tänker vi kan vara en del av en positiv upplevelse av TAKK. En hypotes vi har om 

att se positivt på TAKK i förhållande till barns språkutveckling är att det till stor del 
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verkar handla om pedagogers förhållningssätt och inställning till barns sätt att utveckla 

sitt språk oavsett språksvårighet eller annat modersmål än svenska.  

 

Uppenbarligen ser inte pedagogerna några direkta nackdelar med att använda TAKK i 

relation till barns språkutveckling. En nackdel som en pedagog lyfter kan vi snarare se 

grundar sig i på vilket sätt TAKK används i verksamheten. Återigen belyser hon att det 

måste introduceras och framställas på ett roligt sätt inför barnen för att de ska få en 

positiv upplevelse. Vi kan i detta resonemang se kopplingar till Deweys (1999) teori 

som fokuserar på den positiva upplevelsen, men kan också sätta det i relation till oss 

själva. När vi upplever att något är roligt skapar det ett större engagemang. 

 

Vi kan se en parallell mellan föräldrar som ifrågasätter användandet av TAKK och 

pedagoger som inte sett ett behov eller en vinst i att nyttja det. En tolkning är att 

föräldrar i likhet med pedagoger som inte fått kunskap eller positiva upplevelser av 

TAKK kan ha en negativ inställning till detta kommunikationssätt på grund av 

okunskap. Vi funderar över om det finns ett behov hos föräldrar att bli mer 

introducerade i detta arbetssätt för att kunna se hur alla barn påverkas av TAKK, så som 

informanterna beskriver. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 98 rev. 2016) framgår 

det dessutom att det är förskolans ansvar att tydliggöra mål och verksamhetens innehåll 

för föräldrar för att de ska ha möjlighet att kunna påverka verksamheten. En förundran 

är ifall det handlar om en brist hos förskolan vad gäller att kommunicera om detta 

arbetssätt med alla föräldrar och inte bara de föräldrar vars barn som har ett större behov 

av TAKK som komplement till det verbala språket.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vi valt en lämplig metod för att genomföra den studie vi tänkte för att få 

veta hur pedagoger talar om TAKK i förskolans verksamhet. Vi har noggrant följt de 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) och tagit del av Denscombes (2009) principer för kvalitativ 

dataanalys. Som nybörjare i intervjusituationer har vi upplevt att de konkreta 

svårigheterna med vårt metodval har varit att fråga vidare på informanternas svar. Trots 

en medvetenhet om att vara objektiv och distanserad till informanten är det lätt att anta 

sig förstå vad informanten menar. Vi känner dock att vi hjälpte varandra under 

intervjuerna med detta. Den som var ansvarig för inspelningstekniken kunde lägga till 

frågor som intervjuaren själv inte ställde, vilket gav ett vidare perspektiv på 

informanternas resonemang. Vid vissa tillfällen under intervjuerna upplevde vi att 

informanten ”svävade iväg” i sina svar och började enligt oss prata om sådant som inte 

var relevant till den ursprungliga frågan. I dessa situationer tyckte vi att det var svårt att 

på ett naturligt sätt leda informanten tillbaka till samtalsämnet. Genom att enbart lyssna 

på pedagogernas tal om sina erfarenheter och argument om hur TAKK används i deras 

verksamhet är det svårt för oss att veta om allt är ”så bra som det låter”. Rent teoretiskt 

skulle de kunna hitta på allt de berättar för oss. Vi tror dock att vi fått ett sanningsenligt 

resultat med tanke på att vi varit ute och intervjuat pedagoger från tre olika 

förskoleverksamheter och som är helt oberoende av varandra men som ändå sagt 

mycket likt. Alla verkar jobba på ett liknande sätt fastän att de inte har samma 

utbildning. Resultatet är sant för oss här och nu och är av allmängiltigt intresse, 

framförallt för pedagoger i förskolans verksamhet som arbetar med TAKK.  
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7.2.1 Fortsatt forskning 

Genom vår studie har vi fått en bild av att TAKK används i relativt stor utsträckning i 

förskolans verksamhet. Vi undrar dock hur arbetet med TAKK fortskrider i 

skolan/förskoleklassen? Får alla barn fortfarande lov att använda detta sätt att 

kommunicera? Vi tolkar pedagogernas svar som att TAKK konsekvent måste hållas 

igång för att inte tappa kunskaperna. En hypotes vi har är ifall lärarna i skolan inte 

använder detta kommunikationssätt går barnens kunskaper och erfarenheter till spillo 

och dessutom tror vi att deras sociala samspel med de barn som fortfarande har behov 

av TAKK kommer påverkas negativt.  

 

Vi tänker utifrån vår studie att det även hade varit intressant att göra observationer i 

pedagogernas verksamhet för att kunna se en större och mer sanningsenlig bild. Alla 

pedagogerna utstrålar en stark önskan om att använda TAKK så ofta som möjligt och 

genom enbart intervjuer får vi bara ta del av deras syn på användandet av 

kommunikationssättet. Om vi också hade observerat hur det faktiskt går till i praktiken 

hade vi kanske fått en annan bild av hur TAKK används i förskolans verksamhet. 
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Bilagor 
Bilaga A: Informationsbrev till informanterna 

 

Hej!  

 
Vi heter Malin Nordkvist och Jenny Joelsson och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete som handlar om Tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation (TAKK). Vår studie syftar till att bidra med kunskap om hur pedagoger 

i förskolan använder TAKK ute i förskoleverksamheter, samt dess påverkan på barns 

språkutveckling. För att kunna uppnå det skulle vi bli väldigt glada om vi får komma ut 

till din förskola och göra en intervju med dig.  

 

Vi vill helst göra intervjun på din arbetsplats för att vara i en så naturlig miljö som 

möjligt för ändamålet. Under intervjun vill vi gärna göra en ljudupptagning för att 

underlätta vid analysen av det materialet. Vi kommer även ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att det inspelade materialet 

endast kommer användas i vår studie och att det kommer vara konfidentiellt. Det 

innebär också att ditt deltagande är frivilligt samt att det när som helst är möjligt för dig 

att avbryta intervjun och ditt deltagande.  

 

Vi uppskattar att intervjun kommer ta ca. 20–40 minuter. Om möjligt vill vi göra 

intervjun med dig någon gång under v. 37–38. Hoppas vi kan hitta en bra tid som passar 

oss alla.  

 

Tack på förhand!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Malin och Jenny  

 

Malin: Mn222pe@student.lnu.se  

0709-XX XX XX  

Jenny: Jj222qv@student.lnu.se  

070-XXX XX XX 
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II 

Bilaga B: Intervjuguide 

 
1. Vad berättar pedagogerna om sina erfarenheter om TAKK med barn i 

förskolan? 

- Berätta om dina kunskaper kring TAKK i förskolans verksamhet? 

- Varför blev du intresserad av detta? 

- Har du någon utbildning inom TAKK, i så fall vilka/vilken? 

- Hur länge har du arbetat med TAKK i förskolan? 

- Är det viktigt att ha utbildning för att kunna använda TAKK i förskolans 

verksamhet? Varför/ Varför inte? 

- Hur går du tillväga om du behöver lära dig nya tecken? 

 

2. Hur talar pedagogerna om användningen av TAKK i konkreta situationer i 

förskolans verksamhet, vilka barn tecknar dem till och varför? 

- Hur tänker du kring användandet av TAKK i förskolans verksamhet? 

- Vilka barn samspelar du tillsammans med genom TAKK? Varför/varför inte 

med de andra barnen? Finns det vissa barn som du anser har större behov av 

TAKK än andra, vad beror det på? 

- Är det fler än du i arbetslaget som använder sig av TAKK? I så fall hur och 

när? 

- Använder barnen det med varandra, i så fall i vilka situationer? 

- I vilken utsträckning använder barnen TAKK till er pedagoger? Till alla 

pedagoger eller endast de pedagoger som ”brukar” använda det? 

- Har du någon uppfattning om hur barnen upplever TAKK? Hur? Varför? 

 

3. Hur talar och argumenterar de om användandet av TAKK i relation till 

barns språkutvecklingen?  

- Anser du att barnens språkutveckling påverkas av TAKK? I så fall på vilket 

sätt och varför? I vilka situationer? 

- När använder du TAKK? Hela tiden, vissa situationer med mera. Varför? 

- Vilka fördelar kan det finnas med TAKK i relation till barns 

språkutveckling? 

- Vilka nackdelar kan det finnas med TAKK i relation till barns 

språkutveckling? 

 

4. Är det något du vill tillägga?  

 


