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Sammandrag 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur pedagoger och barn på en förskola 

använder TAKK som stöd i kommunikationen samt pedagogernas syn på metoden. 

Undersökningen genomfördes med observationer av både pedagoger och barnen och genom 

intervjuer med pedagogerna. Resultatet visar att barnen använder TAKK som stöd i 

kommunikationen främst med vuxna och i mindre utsträckning med varandra. Pedagogernas 

användning av TAKK varierar och deras syn på metoden är i huvudsak positiv. Den 

avslutande diskussionsdelen lyfter fram pedagogers och barns användning av TAKK och 

betydelsen av TAKK som stöd i kommunikation. Som avslutning på arbetet ger jag förslag på 

fortsatta forskningsfrågor. 
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1 INLEDNING 

Att kunna kommunicera på förskolan och i andra sociala sammanhang är viktigt för barn. 

Kommunikation är en förutsättning för lärande och om man inte kan uttrycka sig i tal och bli 

förstådd kan det leda till frustration och det kan då behövas andra vägar för att kommunicera 

med sin omgivning. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) 

kan vara ett sätt, eftersom det bygger på att förstärka det talade språket med tecken. 

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen kom jag i kontakt med en förskola som 

använde sig av TAKK, eftersom det där fanns barn med behov av stöd för sin kommunikation 

och sitt språk. I enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö98/2010) ska arbetslaget se till att 

varje barn får ”stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling”. Förskolan ska 

också sträva efter att varje barn: 

 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra […] 

                                                                                                                (Skolverket 2010:10)                     

 

Jag kommer genom detta arbete undersöka hur TAKK kan vara ett stöd i kommunikationen 

för yngre barn på väg till talet samt pedagogernas arbete med metoden. 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger på en förskola använder TAKK som stöd i 

kommunikationen med de yngre barnen som ännu inte uttrycker sig tydligt genom talet. En 

del av syftet är också att ta reda på vad pedagogerna anser om TAKK som 

kommunikationsmetod för de yngre barnen. Vidare vill jag undersöka om och i så fall hur 

barnen använder sig av TAKK. 

 

Frågeställningar: 

När använder pedagogerna sig av TAKK?  

Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna med TAKK? 

På vilket sätt använder barnen TAKK?  

 

3 METOD 

I detta avsnitt redogör jag för de undersökningsmetoder som använts samt hur observationer 

och intervjuer har genomförts. Jag tar också upp etiska dilemman som jag tagit hänsyn till. 
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3.1 Urval 

Jag har valt att göra observationer och intervjuer för att få svar på mina frågeställningar. I 

observationerna kunde jag konkret se hur både pedagoger och barn använde sig av TAKK och 

i vilken utsträckning. Patel och Davidson (2003) menar att det är omöjligt att registrera 

”allting” under en observation. Därför valde jag att komplettera undersökningen med 

intervjuer eftersom det ger möjlighet att kunna få fram ytterligare information utöver det som 

observerats och samtidigt få pedagogers syn på TAKK. Både observationer och intervjuer 

genomfördes på en förskola där jag haft min verksamhetsförlagda utbildning. Valet föll på 

denna förskola för att man där använder TAKK som metod i verksamheten sedan tre år 

tillbaka. 

Jag valde att observera två pedagoger, en resurspedagog och de yngre barnen i åldern 1–

3 år som var åtta till antalet. I denna ålder händer det mycket med barnens språk. Det är nu de 

börjar förstå fler ord och begrepp, men de kan inte själv ännu använda sig av alla och det är 

oftast dessa barn som vi har svårt att förstå genom talet. Pedagogerna valdes ut eftersom det är 

de som arbetar med de yngre barnen. Det skulle kunna påverka resultatet av intervjuerna om 

man tänker sig att TAKK är något de själva valt att arbeta med och då givetvis skulle kunna 

vara mestadels positiva till. Anledningen till att de började jobba med TAKK är dock att det 

finns ett barn som har behov av det för sin språkliga kommunikation och utveckling och på 

inrådan från specialpedagog ska metoden användas bland alla barnen. Därför är det alltså 

inget de själva valt och då förutsatte jag att pedagogernas upplevelser och åsikter skulle kunna 

vara både positiva och negativa. För att inte röja respondenternas identitet har jag fingerat 

deras namn och kallar dem för Anna, Beata och Cecilia. 

3.2. Observationer 

Observationerna av användningen av TAKK genomfördes under två heldagar, för att jag ville 

försöka få en helhetsbild av pedagogernas och barnens användning av TAKK i 

kommunikationen. Innan jag började mina observationer hade jag fått medgivande av både 

personal och föräldrar. 

 Jag använde mig av ostrukturerade observationer som kan ”ha ett utforskande syfte och 

vilja använda observationer för att erhålla så mycket kunskap som möjligt” (Patel & Davidson 

2003:89). Genom observationer får man tillfälle att studera skeenden och beteenden när de 

inträffar i naturliga sammanhang. Metoden ger möjlighet att se pedagogernas arbete med 

barnen och samspelet i gruppen. Jag som observatör var känd för både de pedagoger och barn 

som skulle observeras och de var obesvärade av min närvaro. Detta kan vara en fördel 
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eftersom man kan utgå från att både barn och pedagoger agerar på samma vis som de skulle 

gjort om jag inte var där. Hade jag inte varit känd för dem finns risken att de skulle känt sig 

iakttagna och mer obekväma i situationen och kanske försökt att teckna mer än de vanligtvis 

gör, eller tvärtom.  

3.3 Kvalitativa intervjuer 

Utöver observationer har även kvalitativa intervjuer genomförts, för att få inblick i 

informanternas uppfattningar om TAKK. Denna intervjuform ger respondenten utrymme att 

svara med egna ord (Patel & Davidson 2003). Kvalitativa intervjuer kan genomföras med låg 

grad av strukturering vilket innebär att man som intervjuare kan ställa frågorna i den ordning 

”som faller sig bäst i det enskilda fallet” (Patel & Davidson 2003:78). Jag valde att inte ge 

informanterna frågorna i förväg utan ville att vi skulle skapa ett gemensamt samtal om ämnet. 

Patel och Davidson (2003) framhåller vikten av att intervjuaren och intervjupersonen är 

medskapare i samtalet. Genom att låta informanterna tala fritt kan det bli en bekvämare 

situation som leder fram till att informanterna uttrycker sina tankar om metoden på ett 

öppnare sätt. Känslan jag fick efter att ha genomfört intervjuerna med låg grad av 

strukturering var att jag fick informanterna att bli medskapare i samtalen.  

Samtliga informanter kontaktades via telefon inför intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplats, och informanterna valde själva lämplig plats. Två av 

intervjuerna genomfördes, vid olika tillfällen, i personalrummet där det fanns möjlighet att 

sitta ostört. Den tredje intervjun genomfördes på avdelningen under tiden som barngruppen 

var ute. Varje intervju varade i ungefär 40 minuter. Jag valde att endast föra korta 

anteckningar och stödord under intervjuerna och direkt efter renskrev jag anteckningarna. 

Dessa anteckningar har också informanterna fått ta del av för att få möjlighet till eventuella 

rättelser, om det skulle vara så att jag feltolkat något informanten sagt under intervjun. Citaten 

från informanterna är skriftspråksanpassade och utgår från mina anteckningar som gjordes 

under intervjuerna. 

3.4 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till i forskningsarbete. 

Det gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppfylla dessa krav har informanter och barn fått information om min undersökning. 

Eftersom undersökningen berör yngre barn, och för att uppfylla de forskningsetiska kraven, 

informerade jag även föräldrarna om syftet med min undersökning och att allt insamlat 

material kommer att förstöras efter slutförandet av studien. Föräldrarna fick även möjlighet att 
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välja om deras barn skulle delta eller inte. Samtliga föräldrar gav sitt samtycke. Alla berörda 

har fått information om att de inte kommer att kunna identifieras i min undersökning och att 

alla namn är fingerade. Informanterna har också fått information om att min studie kommer 

att publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), som är en samlingsdatabas för 

studentuppsatser och forskningspublikationer. 

3.5 Metodkritik 

En nackdel med valet att inte spela in intervjuerna är risken att all information kanske inte 

kommit med i anteckningarna, vilket kan ha gjort att jag inte fått med allt som informanterna 

framfört. Informanterna fick chansen till rättelse om jag skulle ha feltolkat något de sagt 

genom att de fick ta del av mina anteckningar. Dock var det ingen av informanterna som 

valde att göra något tillägg. Om jag även hade använt mig av inspelning hade jag som Patel 

och Davidson (2003) skriver fått med informanternas exakta ord. Nackdelen med detta kan 

vara att närvaron av en bandspelare kan påverka svaren man får från intervjupersonen (Patel 

& Davidson 2003). Jag anser ändå att det kunde ha varit en fördel att spela in eftersom jag då 

kunde fokuserat mig mer på samtalet och mindre på att föra anteckningar. 

Jag valde att observera under två heldagar för att försöka få en så mångfacetterad bild 

som möjligt av hur pedagoger och barn använde sig av TAKK. Eftersom jag var en känd 

observatör så kunde jag, som Patel och Davidson (2003) påtalar, observera där jag ville och 

även registrera mina observationer när jag ville. Detta ser jag som positivt i arbetet med 

observationerna Några generella slutsatser av TAKK som metod i arbetet med de yngre 

barnen kan dock inte dras, eftersom undersökningen utgår från en specifik förskola. 

4 BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om kommunikation och språk, en beskrivning av 

TAKK som metod och hur man använder den i arbetet med barn. Den litteratur och forskning 

som finns om TAKK är främst inriktad mot barn med Down’s syndrom eller annan 

funktionsnedsättning och inte till barn generellt (se till exempel studier gjorda av Woll och 

Grove 1996). 

4.1 Kommunikation och språk 

Nilsson och Waldemarson (2007) menar att kommunikation är oundvikligt och att vi inte kan 

låta bli att kommunicera i samspel med andra. Det brukar vanligen ske genom talet, men vi 

använder oss även av andra sätt. Redan från födseln börjar vi att samspela med omgivningen 

genom ”minspel, joller, skrik, gester, pekningar och blickar” (Svensson 2009:12). I samtal 
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med yngre barn använder vuxna oftast ett enklare och mer konkret tal, med tydligare minspel 

och gester, för att få fram budskapet. Vi underlättar även för dem genom att tala långsammare 

och betona de viktigaste orden. Både vuxna och barn anpassar sitt språk beroende på vem de 

talar med (Westerlund & Segnestam 1988). Det är genom kommunikation som individen kan 

ta till sig och möta nya sätt att handla, resonera och tänka på (Säljö 2005). 

Någon gång mellan ett och tre år börjar barn aktivt att använda språket och för att 

barnen ska kunna använda sin förmåga att uttrycka sig och tala behöver de, som Ladberg 

(2000) skriver, känna sig trygga, bekräftade och förstådda. Omgivningen är viktig och 

behöver skapa stöd för barnens försök till kommunikation. Det är också i denna ålder som 

barn börjar få förståelse för olika ord och begrepp, även om de kan ha svårt för att uttrycka 

dem med talet. Barns språkutveckling ser olika ut. Barn är olika individer och en del kan göra 

sig förstådda språkligt tidigare än andra trots att de är i samma ålder. Som vuxen ska man 

tänka på att se så ”att barnet förstår och reagerar på ett sätt som är adekvat för åldern när vi 

talar till dem” (Ellneby & von Hilgers 2010:15). När barn är i ettårsåldern uttrycker de sig 

oftast med ettordsatser som benämningar på föremål eller personer, för att sedan vid 

tvåårsåldern övergå till att bilda tvåordsmeningar. I denna ålder har de även tillägnat sig ett 

större ordförråd och det är som regel substantiv och verb som finns med när barnen uttrycker 

sig med meningar. Då barnet kommit upp i treårsåldern kan det vanligtvis uttrycka sig med 

längre meningar och det är också nu som det tillägnar sig många nya ord, vilket kan leda till 

att barnet har svårt för att hitta rätt ord att uttrycka sig med. Orden kan också vara svåra att 

uttala (Ellneby & von Hilgers 2010). Då är det viktigt att vuxna upprepar orden som barnet 

har svårt för och ger stöd till exempel i form av tecken till tal för att hjälpa barnen på vägen i 

kommunikationen. En bra metod kan då vara TAKK, som gör det talade ordet mer konkret. 

Genom att sätta ord på saker kan vuxna ge de barn som ännu inte har det verbala språket ett 

stöd (Johansson 2005). Den pedagogiska verksamheten blir betydelsefull för hur barnets tal 

stimuleras och utvecklas (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Att ge beröm och stöd åt 

barnen ger dem bekräftelse på att deras försök till kommunikation fungerar och de blir villiga 

att fortsätta. Barnen blir också hjälpta av att vi som vuxna är modeller och stöttar dem i 

situationer som upplevs som svåra eller där barnen känner en osäkerhet.  

4.2 TAKK 

Heister Trygg (2004) beskriver TAKK som metod och hur man som pedagog kan använda sig 

av metoden i arbetet med barn. TAKK är ett verktyg som hjälper individer att utveckla 

språkliga färdigheter. TAKK ger individen ett ”redskap att samspela språkligt med andra 
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innan talet ger möjlighet för detta (eller när talet inte utvecklats)” (Heister Trygg 2004:9). 

TAKK används i talande och hörande miljöer för personer som behöver stöd i 

kommunikationen och ska inte blandas ihop med STS (svenska teckenspråket) som används 

av döva personer. Skillnaden mellan dessa två metoder är att ”STS är ett visuellt-gestuellt 

språk [medan] TAKK är ett manuellt-visuellt-auditivt-vokalt kommunikationssätt” (Heister 

Trygg 2004:15). TAKK tydliggör det talade ordet genom att det tas in med synen, som är det 

sinne som är den främsta informationskällan för icke-verbala signaler. Tecken är lättare att 

imitera och varar längre än det talade ordet, eftersom man kan hålla kvar det med sina händer. 

Genom att använda tecken utnyttjar vi därmed flera sinnen, vilket i sin tur leder till ökad 

koncentration, enligt Heister Trygg (2004). Barn lär sig fler ord snabbare genom tecken 

eftersom de får höra, se och känna orden vilket gör att inlärningsprocessen förenklas och 

samtidigt förstärks (Tisell 2009:8). Enligt en studie som Tisell (2009) tar upp har ”tecken [...] 

en språkutvecklande effekt på ALLA barn” (2009:59). Denna studie utgick från två grupper 

med barn som båda hade åldersadekvat språkutveckling. Från elva månaders ålder fick den 

ena gruppen tecken som stöd till det talade ordet medan den andra gruppen enbart fick det 

talade ordet. Genom studien framkom att de barn som fick använda sig av tecken överlag 

hade ett mer välfungerande språk än de barn som bara fick det talade ordet. Forskning har 

även visat att ”många föräldrar och pedagoger vittnar om att tecken ger barnen förbättrad 

utveckling av kommunikation och språk” (2009:57). 

När TAKK används innebär det att man endast tecknar de viktigaste orden i en mening. 

Dessa tecken kan liknas vid understrykningar i en text (Heister Trygg 2004; Tisell 2009). För 

de yngre barnen är oftast tecken som komplement bara ett tillfälligt kommunikationssätt på 

väg mot tal. När barnets tal kommit igång faller efterhand TAKK-användandet bort. Talet är 

ju det naturliga sättet att kommunicera för de flesta människor och när barnet har talet och kan 

uttrycka sig genom det så väljer de den kommunikationsformen.  

Tisell (2009) menar att för att få tecken att bli en del av barnens kommunikation och 

språkutveckling är det viktigt att integrera tecknandet i allt arbete på förskolan, vilket innebär 

att man ska använda sig av tecken hela tiden. Både Tisell (2009) och Heister Trygg (2004) 

anser att all personal på förskolan ska teckna och att det är bättre att teckna det lilla man kan 

än att inte teckna alls, för då hjälper man till att skapa en kommunikativ och språkligt 

utvecklande miljö för barnen. Förutsättningen för att ett barn ska lära sig kommunicera via 

TAKK ”är att det befinner sig i en miljö där kommunikation stöds och uppmuntras” (Heister 

Trygg 2004:41). Detta gäller dock inte bara för inlärningen av TAKK. Säljö (2005) 

poängterar hur viktiga de kommunikativa miljöerna är för människans lärande. Det är viktigt 
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att barnen blir delaktiga och får både kunskaper och erfarenheter utifrån olika kommunikativa 

situationer. Pedagogerna ansvarar för hur barnen upplever kommunikationen i olika 

situationer. Man skapar samhörighet i en grupp genom att använda sig av gemensamma 

kroppsuttryck och gester och det blir ett sätt att förtydliga och understryka samt komplettera 

de verbala budskapen (Nilsson & Waldemarsson 2007).  

Heister Trygg (2004) lyfter vikten av att ge barnet beröm när det tecknar. Hon menar att 

det är det som barnet vill förmedla genom sitt tecken som ska berömmas. Det som motiverar 

och stärker barnet mest att fortsätta teckna är ”bekräftelsen av det kommunikativa innehållet” 

(Heister Trygg 2004:41). Om barnen inte alltid gör rätt tecken är detta inget konstigt utan 

pedagogerna behöver lära sig att tyda barnens otydliga (egna) tecken. Detta jämför Heister 

Trygg (2004) med ett barn som inte talar förståeligt. Att rätta eller kritisera ett barn som inte 

talar förståeligt kan innebära att barnet slutar med sina försök att uttrycka sig. När man istället 

upprepar barnets försök med rätt uttal får man barnet att vilja fortsätta kommunicera 

(Westlund & Segnestam 1988).  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisas och analyseras resultaten av observationer och intervjuer. 

5.1 Observationer  

Under mina observationsdagar hade jag tillfälle att studera och jämföra hur och i vilka 

situationer barn och pedagoger använde sig av TAKK. 

Det viktigaste resultatet av mina observationer är att användandet av tecken varierade 

mellan pedagogerna och de tecknade mest vid samling och måltider. Beata och Cecilia 

tecknade hela tiden medan Anna mest tecknade då hon var ensam med barnen. Trots 

variationen i tecknandet mellan pedagogerna så använde sig alla av tecknen för tack, vänta, 

hjälpa, vill, mer och kom i någon situation. Pedagogerna använde också andra tecken för till 

exempel frukter, fordon, färger, mat och djur för att hjälpa och stödja barnen i 

kommunikationen. Ett exempel är när Beata satt med en grupp barn och lekte med 

bondgården och dess djur. Ett av barnen tog upp kon och sa ”e de?”. Beata svarade ”det är en 

ko” och visade tecknet för ko. Sen tog Beata fram grisen och sa ”detta är en gris”. Beata 

använde sig av tecken till tal då hon benämnde djuren. Att två av tre pedagoger använde sig 

av tecken i de flesta situationer gör att de skapar en tecknandemiljö som är en förutsättning 

för att barnen ska ta till sig metoden som ett kommunikationssätt (Heister Trygg 2004). 

Ett annat gemensamt drag för pedagogerna är deras sätt att ge beröm till barnen när de 

använder tecken. Pedagogerna lade ingen större vikt vid att se om det var ”rätt” tecken eller 
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inte. Heister Trygg (2004) poängterar beröm som en viktig del i användandet av TAKK 

oavsett om barnet gör det tecken som ingår i TAKK eller ett eget. Det är berömmet av själva 

tecknandet som stärker barnen att fortsätta använda tecken som kommunikationssätt och inte 

hur tecknet utförs. Ett exempel från observationerna är när Cecilia går förbi några barn som 

använder sig av tecken i leken och säger ”vad duktiga ni är på att teckna”. Dock var det till 

största delen i de fasta situationerna som samling och måltider som pedagogerna gav barnen 

beröm för deras tecknande. 

Observationerna visar att det främst är vid samlingen som pedagogerna introducerar nya 

tecken för barnen. De pratade om tecknet och upprepade det ett par gånger tillsammans och 

sedan sattes teckenbilderna upp på väggen. Att ha bilder uppsatta på förskolan ökar 

inspirationen för alla i förskolemiljön att använda tecken (Tisell 2009). 

Ett resultat av observationerna visar att även barnens tecknande var varierande. De 

flesta barnen använde sig mest av tecken i fasta situationer som samling och måltider. Några 

av de lite äldre barnen, treåringarna, tecknade även i sina lekar och ytterligare lite mer när de 

var ensamma med en pedagog. Trots variationen på barnens tecknande kunde man se att de 

tagit till sig TAKK som ett sätt att kommunicera på, eftersom några av dem, framförallt 

treåringarna, satt och tecknade för sig själva även om det inte var ”rätt” tecken de gjorde. Det 

är också något som Heister Trygg (2004) beskriver och jämför med barn som inte heller talar 

”rent”. Det kan till en början vara otydligt för att sedan övergå till att bli tydligare och 

förståelsen för vad barnet menar ökar. 

Att TAKK kan fungera som ett stöd i kommunikationen framkom i de situationer då 

barnets tal misstolkades av pedagogerna och barnet tog hjälp av tecken i sin kommunikation 

för att få fram sitt budskap. Ett exempel ur observationsmaterialet är när ett barn stod 

färdigklätt i hallen före utevistelsen och Anna bad barnet att gå ut: Barnet stod kvar och 

tittade ner i golvet och sa ”dor”. Anna svarade ”ja du är stor, men nu måste du gå ut till de 

andra barnen”. Barnet stod kvar och sa återigen ”dor” samtidigt som han gjorde tecknet för 

skor. Eftersom barnet förtydligade sitt tal med tecken blev Anna medveten om vad barnet 

menade och han fick skor på sig och kunde sedan gå ut. Här ser man tydligt att barnet genom 

TAKK har fått ett verktyg att samspela språkligt med innan talet ger möjlighet för det (Heister 

Trygg 2004). Det förekom dock också situationer där de yngre barnen (1-2 år) inte lyckades 

få fram sitt budskap trots att de använde sig av både tecken och tal. Ett exempel är under 

samlingen då barnet talade sitt eget språk och samtidigt gjorde något med händerna. 

Pedagogen kunde inte tyda vad barnet ville och försökte med att ställa frågor till barnet för att 

på så sätt kunna tolka barnet men utan framgång. 
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Resultatet av observationerna visar även att barnen ofta stod och tittade på de 

teckenbilder som fanns uppsatta på väggarna och provade att teckna. Det fanns också barn 

som kom till pedagogerna och frågade hur någonting tecknades. Vid de tillfällen då 

pedagogerna inte visste tecknet för det som barnen frågade efter tog de reda på det 

tillsammans med barnet antingen genom teckenboken eller via datorn. 

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna synliggör pedagogernas syn på TAKK som metod. Cecilia ger uttryck för att 

TAKK är en bra metod att använda i arbetet med de yngre barnen då det i vissa situationer 

stärker deras otydliga tal. Anna anser detsamma då hon menar att TAKK ger barnen möjlighet 

att kommunicera med andra även om de inte utvecklat sitt tal till fullo: ”Det är lättare att visa 

vad man vill än att säga det när man är liten” (Anna).  

Vidare menar Anna att det sker genom både tal, kroppsspråk, tecken och pekningar. 

Informanterna nämner att då barnen har fått ett komplement till talet så blir kommunikationen 

med dem lite lättare: 

 

Man behöver inte gissa vad barnen menar om de inte är så långt komna i sin talutveckling, för 

barnen visar med tecken istället (Cecilia).  

 

Vidare menar informanterna att det handlar om att kunna tolka de yngre barnen och även om 

de inte gör det ”rätta” tecknet så kan man förstå dem för de använder ofta talspråket utöver 

tecknet. Alla informanterna tycker att de har fått en bättre kommunikation med barnen och 

även att barnen fått en bättre kommunikation med varandra i olika situationer. Informanterna 

upplevde tidigare att det uppstod situationer då en del barn inte kunde göra sig förstådda vare 

sig bland barn eller vuxna. Eftersom alla pedagoger och en del barn nu förstår och kan teckna 

så uppstår inte problemet lika ofta längre. 

Samtliga informanter menar att man behöver ha en gemensam syn på hur man ska 

arbeta med TAKK för att det ska bli så bra som möjligt för barnen: 

 

Alla pedagoger måste vara villiga att teckna, då blir det enklare för barnen att förstå och ta till 

sig metoden som ett stöd för kommunikationen (Cecilia) 

 

Detta stöds av både Heister Trygg (2004) och Tisell (2009) som anser att när alla vuxna runt 

barnen använder tecken så skapas en kommunikativ och tecknande miljö. Det är viktigt både 

för det sociala samspelet och för att barnen ska lära sig teckna, menar informanterna. Att 
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kommunikationen fungerar i gruppen är viktigt oavsett vilket kommunikationssätt barnen 

väljer att använda sig av, menar samtliga informanterna. Vidare menar de att arbetet med 

yngre barn innebär att man måste lära sig att tolka deras olika uttryckssätt, för kommunikation 

handlar om mer än tal. Cecilia anser att en fungerande kommunikation är viktig för att få 

kontakt med sin omgivning. 

Överlag tycker informanterna att barngruppen vågar uttrycka sig mer, både genom 

tecken och genom tal sen man började med TAKK. Vidare menar informanterna att det skett 

en förändring av barnens beteende och de upplever att det blivit lugnare i gruppen sedan man 

började arbeta med TAKK. Informanterna gav uttryck för att de genom metoden sänker sitt 

taltempo då de tecknar och samtidigt talar. Detta tror Anna är anledningen till att barnen är 

mer fokuserade: 

 

Att på samlingarna är barnen med på ett annat sätt än de var tidigare och det är lättare att fånga 

deras uppmärksamhet. De sitter lugnt ner och är nyfikna på vad som ska hända (Anna). 

 

Enligt Heister Trygg (2004) ökar barnens koncentration genom teckenanvändandet eftersom 

man använder flera sinnen. Ordet eller begreppet tas in med både syn, hörsel och känsel.  

Informanterna är överens om att barnen är intresserade och vill lära sig tecken och 

pedagogerna försöker att använda sig av det i samtal med alla barnen. Cecilia berättar om ett 

barn som på en samling bara satt och iakttog och sedan en dag kom till henne för att visa vad 

han lärt sig. Han tecknade olika djur samtidigt som han talade sitt ”eget” språk. Att han tagit 

till sig metoden blev så tydligt menar hon och han kan nu kommunicera och göra sig förstådd 

med andra på ett bättre sätt än tidigare. Beata menar att barnen genom TAKK har fått bättre 

förståelse för ord och en del barn använder språket mer nu än tidigare. 

Att TAKK är positivt i arbetet med yngre barn framgår då Cecilia uttrycker: 

 

Har man inte ordet eller inte får fram det tydligt genom talet kan man ta till tecken istället 

(Cecilia) 

 

Hon får stöd i detta av Ladberg (2000) som också menar att man får ta till andra sätt att 

kommunicera på när talet inte räcker till. TAKK är då en bra metod, eftersom det förstärker 

det talade ordet (Heister Trygg 2004). Av intervjuerna framgår det att barn som tidigare 

använde sig av tecken för till exempel vilken frukt de ville ha, nu har släppt tecknet och 

använder sitt tal, vilket ses som positivt. Heister Trygg (2004) menar att TAKK hjälper 

individer att utveckla språkliga färdigheter. Pedagogerna menar att barn som inte talar så 
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mycket inte behöver lida av språkliga problem. Det kan bara vara så att man inte vågar 

uttrycka sig i just den situationen, men gör det i en annan. 

En nackdel som informanterna ger uttryck för är att det är svårt att teckna om händerna 

är upptagna till exempel vid sagostund eller om man har ett barn i famnen. Det är en del ord 

som kräver att man använder båda händerna för att utföra tecknet menar Cecilia. Anna i sin 

tur tycker att man lätt kan fastna på en nivå och inte komma vidare i tecknandet om man inte 

får tillräkligt med handledning och utbildning i metoden. Beata anser att det är viktigt med 

handledning för att inte tappa inspirationen att använda tecken i kommunikationen med 

barnen. Beata menar att hon till en början kände en viss oro: 

 

Jag var till en början inte helt övertygad om att metoden var bra, oron för att barnen skulle 

sluta prata fanns där. Efter att ha använt TAKK en tid och det visade sig att barnen fortsatte sitt 

tal även om de fått tecken tyckte jag att det var toppen (Beata). 

 

Heister Trygg (2004) poängterar att TAKK har en gynnsam effekt på talutvecklingen och är 

man tveksam kan man pröva sig fram för att se hur metoden påverkar barnen. 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka dels hur pedagoger och barn använder TAKK som stöd i 

kommunikationen, dels vilken syn pedagogerna har på metoden. Pedagogernas användning 

varierar, men alla använder sig av TAKK i vissa situationer. Ett gemensamt drag är att alla 

tecknar vid fasta situationer som samling och måltider. Informanterna ser också till att alla 

barn är delaktiga i kommunikationen. Dock ger informanterna under intervjuerna uttryck för 

att de försöker att använda TAKK i alla situationer med barnen, vilket jag inte har kunnat se 

under mina observationer. Att pedagogerna till största delen tecknar i fasta situationer beror 

kanske på att det är lättare att förbereda sig och ta reda på tecknen innan, när man vet vad som 

ska ske. Därför väljer de kanske bort de situationer i vilka de känner en osäkerhet. En annan 

anledning till att det mest tecknar i fasta situationer kan vara att de har alla barnen samlade 

och det ger då alla barn chans att ta till sig tecknen och finna att det är ett användbart 

kommunikationssätt. Ett tänkbart sätt för att få in TAKK som en naturlig del i verksamheten 

kan vara att försöka lägga upp fler fasta situationer under dagen. Då är man som pedagog 

medveten om vad man ska göra och det är kanske lättare att ha tecknandet med i planeringen, 

vilket kan underlätta och göra att man på sikt kommer bättre in i metoden och får TAKK att 

användas naturligt i alla situationer. Att ha kontinuerliga samtal i arbetslaget och fundera över 
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hur upplägget av metoden ska se ut kan vara ett bra sätt för att skapa en gemensam syn på 

TAKK i arbetet med barnen, vilket informanterna gav uttryck för under intervjuerna.  

Kommunikationen mellan pedagogerna och barnen har blivit bättre och pedagogerna 

har lättare för att förstå barnen om de använder tecken samtidigt som de använder tal. 

Kommunikationen och samspelet mellan barnen har blivit bättre i olika situationer menar 

informanterna. Detta kan jämföras med Nilsson och Waldemarson (2007) som menar att vi 

genom kommunikation skapar samspel med varandra. Att som barn kunna ge uttryck för vad 

man menar genom att använda sig av tecken som komplement när talet är otydligt är en stor 

fördel. Det är viktigt att kunna tolka och förstå vad barnen menar för att samspelet i 

kommunikationen ska fungera. Barns språkutveckling ser olika ut och man behöver därför 

anpassa sig efter den man kommunicerar med (Ellneby & von Hilgers 2010; Westerlund & 

Segnestam 1998). Vuxna kan tillgodose fler barn genom att använda fler sätt att kommunicera 

på eftersom barn är olika. Att ha TAKK som ett kommunikationssätt, innan talet ger 

möjlighet för det, verkar enligt undersökningen vara en hjälp för att underlätta arbetet med de 

yngre barnen i verksamheten. Det som ett barn lär sig snabbt kan ta längre tid för ett annat 

barn och precis som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar så ansvarar alla i den 

pedagogiska verksamheten för stimulans och utveckling av barnens tal. Utifrån läroplanen för 

förskolan (Lpfö98) ska stor vikt läggas vid att utveckla barnens sociala och kommunikativa 

kompetenser. Att ha TAKK som ett verktyg i arbetet med detta kan underlätta 

kommunikationen med de yngre barnen. 

Att barngruppen blivit lugnare och mer fokuserad sedan man började använda TAKK är 

något som framkommer i intervjuerna. Det är dock svårt att hitta belägg för detta i 

observationerna då dessa bara gjordes under två dagar. Det är oftast bland de yngre barnen 

som det kan upplevas oroligt till exempel vid en samling, då man ska försöka få alla barn att 

sitta stilla och samtidigt fånga deras uppmärksamhet. Barnen påverkas mycket av varandra 

och är det en som ställer sig upp och vill göra något annat så är det oftast fler barn som gör 

likadant. Kan man då genom att använda sig av tecken till tal få fler barn fokuserade i 

samlingen är det positivt. Här finns en koppling till Heister Trygg (2004) som menar att vi 

genom tecken utnyttjar fler sinnen och det leder till ökad koncentration. Tecken bidrar också 

till att stärka de barn som är mer iakttagande, och därför inte säger så mycket i en samling att 

få uttrycka sig med hjälp av tecken istället, för att sedan börja uttrycka sig med talet. Detta var 

något som informanterna talade om i intervjuerna. Vidare talade informanterna om barn som 

till en början bara använde sig av tecken när de ville få fram sitt budskap, men som nu har 

släppt det och istället använder sitt tal. Detta stämmer helt överens med vad Heister Trygg 
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(2004) menar; att när barnet kan använda sig av sitt tal för att göra sig förstådd och förmedla 

sitt budskap så faller TAKK-användandet bort. Det naturligaste sättet för oss att kommunicera 

på är genom det talade språket, men det är en stor fördel att kunna ha komplement till talet 

inledningsvis i språkutvecklingen. Det kopplar jag till Svensson (2009) som menar att vi 

redan innan vi utvecklat ett språk använder oss av andra sätt för att göra oss förstådda. 

Att barnens tecknande varierade och att de till största delen tecknade i fasta situationer 

precis som pedagogerna kan kopplas till annan utveckling. Barn tar intryck av vuxna och 

”imiterar” vuxenvärlden som en del i sin utveckling. Kunskaper och färdigheter utvecklas i 

samspel med andra. Att barnen till en början använder sig av ”egna” tecken för att gå vidare 

och sedan kunna göra det rätta tecknen kan vara ett sätt att bygga upp sin kunskap. Detta kan 

jämföras med barnens förmåga att utveckla sitt språk. Det sker i olika stadier och börjar i 

ettårsåldern med att de uttrycker sig med ”eget” tal. Vid treårsåldern har språket utvecklats 

och de kan uttrycka sig med fler ord och längre meningar (Ellneby & von Hilgers 2010). Att 

få leka med sina upplevelser och få möjlighet att utforska är en viktig del för att få förståelse 

och vilja att faktiskt använda sig av sina nya kunskaper. Tanken med TAKK är att det ska 

vara ett komplement och stöd till talet så det är naturligt att barnen efterhand övergår till att 

använda talet som kommunikationssätt.  

Slutsatsen jag drar av undersökningen är att pedagogerna anser att TAKK som 

kompletterande kommunikationsmetod i verksamheten har gett dem en bättre kommunikation 

med de yngre barnen och att gruppen har blivit lugnare. Med tanke på det positiva som TAKK 

verkar föra med sig för pedagoger, barn och verksamhet så skulle metoden kunna användas 

mer generellt i arbetet med alla barn. 

6.2 Fortsatt forskning 

I denna studie har jag fått ta del av pedagogernas syn på TAKK och hur de använder metoden 

som ett komplement för yngre barn som ännu inte utvecklat sitt tal helt. Även hur barnen har 

tagit till sig metoden och hur de använder den framgår av undersökningen. I fortsatt forskning 

kring TAKK hade det varit intressant att jämföra en förskola där man använder sig av 

metoden och en förskola där man inte gör det för att se om det är någon skillnad på hur barnen 

uttrycker sig och blir förstådda. Att även intervjua föräldrar för att få deras syn på TAKK som 

stöd för barnens kommunikation i förskolan hade varit intressant. De har kanske en helt annan 

syn på TAKK än vad pedagogerna har. 
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