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Abstrakt 

Pernilla Andersson & Lisa Strolz 

Hur användningen av TAKK skulle kunna gynna barns språkutveckling och 

kommunikation 

How the use of SAAC could benefit children’s language development and 

communication 

      Antal sidor: 33 

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på hur några förskollärare tänker kring användningen av 

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att främja barns 

språkutveckling och kommunikation. Utifrån detta syfte formulerade vi följande frågeställningar: 

”Hur ser några förskollärare på användningen av TAKK?” och ”Hur anser några förskollärare att 

TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos barn?”. Genom en kvalitativ 

hermeneutisk studie och halvstrukturerade intervjuer har vi fått ett resultat som tyder på att TAKK 

är ett extra verktyg och en språkförstärkare som väcker barns nyfikenhet att utforska språkets 

mångsidighet. Men för att kunna arbeta med TAKK på ett effektivt sätt är utbildning nödvändig för 

att skapa en grund att utgå ifrån. Andra faktorer som tas upp i studien är barngrupp, ekonomi, 

material och tid. Genom att använda TAKK ges barn möjlighet att känna språket och inte bara höra 

det. Ett annat tydligt resultat som visat sig i studien är att, enligt de intervjuade förskollärare, gynnar 

TAKK språkutvecklingen och kommunikationen hos alla barn samt att användningen av TAKK inte 

utesluter det talade språket hos barn, då det spelar en stor social roll i vårt samhälle. 

 

 

Nyckelord: funktionsnedsättning, TAKK, kommunikation, språk, språkutveckling 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att ta upp bakgrunden till vår studie kring TAKK (Tecken som Alternativ 

och Kompletterande Kommunikation). Bakgrunden kommer att spegla sig ur ett 

samhällsperspektiv, egna erfarenheter, vad våra nationella styrdokument säger om förskolans 

uppdrag samt hur TAKK uppstod och vad det innebär. Sedan kommer vi in på vårt syfte och våra 

frågeställningar följt av några centrala begrepp i vårt arbete. 

1.1  Bakgrund 

Boel Heister Trygg (2004) hävdar att TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) utvecklades i Sverige under 1970-talet. Det kallades för ”talad svenska” och var 

avsedd för att underlätta döva barns svenskinlärning. Man provade detta även på barn som inte 

utvecklade ett tal. Detta möttes med framgång. Därefter utvecklades metoden vidare. Under 80-talet 

fick TAKK ett allt högre intresse då man bl. a tillförde resurser och kurser gavs i 

teckenkommunikation. Under 90-talet fortsatte man med teckenkurser och fokus lades på rätt och 

fel i metoden. Heister Trygg (2004) tar även upp problematiken kring varför TAKK inte har högre 

status. 

”Dokumentation är mer bristfällig än erfarenheter. Brist på kunskaper och färdigheter, på 

resurser och policy för användande gör att metoden inte fått önskvärd ställning”. (Heister 

Trygg 2004:13) 

Heister Trygg (2004) lyfter fram att metoden TAKK har sitt ursprung i det svenska teckenspråket, 

STS. Men TAKK och teckenspråk är inte det samma. Teckenspråk används av döva personer 

medan TAKK används av hörande personer med språkstörningar i talande och hörande miljöer. 

Oftast används TAKK under en begränsad period, men ibland är behovet bestående. Teckenspråk 

har sin egen grammatik medan TAKK följer den talade svenskans grammatik. Teckenspråk används 

utan talat språk medan TAKK används tillsammans med talat språk. 

Den demokrati som samhället vilar på idag är grunden för förskolans arbetssätt. Förskolan ska 

främja barns utveckling så att de blir goda, självständiga samhällsmedborgare. Man skulle kunna 

påstå att vårt arbetssätt i förskolan kan påverka barn i vuxen ålder. Genom att använda sig av nya 

teorier och arbetssätt skulle vi kunna erbjuda barn som har behov, stöd i sin språkutveckling och 

kommunikation. Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev2010) belyser förskolans uppdrag att sträva 
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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” och 

”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa” (Utbildningsdepartementet 2011:10). Utifrån detta har vi funderat över hur 

förskollärare väljer att arbeta för att främja barns språkutveckling och kommunikation. 

Dagens samhälle har blivit allt mer mångkulturellt. Detta innebär att även förskolan har blivit mer 

mångkulturell. Mångkulturalitet har bidragit att förskolans språk och kommunikation har förändrats. 

Förskollärare får börja tänka utanför ramarna för att främja barns språkutveckling och 

kommunikation.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått uppleva såväl processen, kring hur man arbetat 

med användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, där barnen började 

teckna för att stödja deras kommunikation samt samspel med andra barn. Framförallt de didaktiska 

frågor hur och vad har vi sett som viktiga för att förstå hur TAKK används och genomförs. Vi har 

förstått genom vår verksamhetsförlagda utbildning att vårt förhållningssätt som pedagoger är 

väsentligt för barns lärande och utveckling.  

Under utbildningen till förskollärare har vi ofta stött på begreppen ”en skola för alla” och ”likvärdig 

utbildning”, där vi även har funderat kring hur dessa begrepp kommer till uttryck i verksamheten. 

En av oss skrev om språkutveckling och kommunikation hos barn med utländsk bakgrund. Detta 

har gett oss fortsatta funderingar kring hur man kan använda TAKK, Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation, för att främja språkutveckling och kommunikation hos barn. För 

närvarande läser en av oss teckenspråkskurs på folkuniversitetet vilket har inspirerat oss att skriva 

om hur TAKK skulle kunna gynna barns språkutveckling och kommunikation. 

”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den 

skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den ska ligga till grund för fortsatt 

utbildning i gymnasieskolan” (Skollagen 4 kap 1§). Vi förstår att vårt förhållningssätt som 

pedagoger kan vara väsentligt för barnens framtida utveckling. Det vi väljer att göra och hur vi gör i 

förskolan kan komma att påverka barnens utveckling i grundskolan. För att barnen ska kunna klara 

av de mål som står i Läroplanen för grundskolan, Lgr11, bör vi i förskolan arbeta speciellt mycket 

med barns språkliga medvetenhet och språkutveckling. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur några förskollärare tänker kring användningen av TAKK 

(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) på förskolan för att främja barns 

språkutveckling och kommunikation. Vi kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 Hur ser några förskollärare på användningen av TAKK? 

 Hur anser några förskollärare att TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen 

hos barn? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

Språk 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver språk som ”det huvudsakliga medlet för mänsklig 

kommunikation” (NE 2013a). 

I detta arbete: språk är uppbyggd av ord, kroppsspråk och gester som främst används till 

kommunikation med andra. 

Språkutveckling 

Hagtvet beskriver språkutveckling som en utveckling inom språk som påverkas av arv, miljö och 

imitation (Hagtvet 2004). 

I detta arbete: den process man går igenom från födsel till vuxen ålder där man blir språkligt 

medveten om hur ord uttalas, innebär och används i samband med andra ord. 

Kommunikation 

NE beskriver kommunikation som ”överföring av information mellan människor, djur, växter eller 

apparater” (NE 2013b) 

Vi definierar kommunikation som sammansättning av ord för att förmedla ett budskap eller samtala 

med andra. 

http://www.ne.se/lang/information/211471


8 
 

TAKK 

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, där tecken används som stöd. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Enligt läroplanen för förskolan, ska förskolan uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för 

skriftspråket och även stimulera barnens språkutveckling (Utbildningsdepartementet 2011). För att 

kunna förstå hur TAKK fungerar samt hur det kan fungera som stöd för språkutveckling hos barn 

måste vi först förstå vad språk, kommunikation och språkutveckling innebär. 

 

2.1 TAKK 

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande kommunikation, och används som ett 

komplement till det talade språket. Barnet behöver ha kontroll över läppar, tunga, stämband och 

lufttryck samtidigt för att uttala ett ord, men har lättare för att kontrollera sina handrörelser. Man 

kan med fördel använda sig av TAKK för att introducera språket redan i tidig ålder.  Det gör att 

barnen kan uttrycka sig på ett enklare sätt innan de har lärt sig använda det talade språket (Tisell 

2009). 

Tisell (2009) belyser att TAKK används främst som ett komplement till barn med språksvårigheter, 

utvecklingstörning, autism eller CP-skada. Men TAKK kan även användas som fördel med barn 

med annat modersmål än svenska, för att de lättare ska kunna lära sig det svenska språket. ”När du 

använder tecken ger du barnet en chans att inte bara höra språket, utan också att se och känna det” 

(Tisell 2009:10). Tisell menar vidare att verktyg som är viktiga när barn ska utveckla sin språkliga 

kunskap är tal, tecken, bilder och text vilket leder till en effektivare inlärning. Barn lär sig att förstå 

lättare genom att teckna samtidigt som man pratar eftersom handens rörelse är lättare att tolka än 

det vi säger. Det är lättare att visa barn hur ett tecken används än att visa dem hur man säger ett ord. 

Barn som lär sig tecken i tidig ålder har en fördel i språkutvecklingen senare i livet. Det hjälper 

barnen att bygga upp ett ordförråd på ett enklare sätt än det talade ordet som kan uppfattas som en 

enda lång ramsa för dem (Tisell 2009). 

Heister Trygg (2004) menar att ”förutsättning för att barnet ska lära sig ett nytt språk är att det 

befinner sig i en miljö där kommunikation stöds och uppmuntras. Det aktuella språket måste 

användas, av många personer, i alla situationer” (Heister Trygg 2004:41). 
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Heister Trygg (2004) belyser vikten av att TAKK introduceras på rätt sätt. Han menar att TAKK 

inte ska introduceras som rörelser till sånger eller sagor då det finns en risk att man fastnar i ett 

mönster där TAKK endast används under samlingar. 

 

”Vid samling på morgonen gås dagens aktiviteter igenom och då är man flitig med att 

använda tecken. Sedan upphör teckenanvändandet. Då har man inte förstått idén med TAKK”. 

(Heister Trygg 2004:42) 

 

Fortsättningsvis menar Heister Trygg (2004) att detta kan bero på hur teckenutbildning har 

utformats. När fokus läggs på färdighetsträning av enskilda tecken och att personen som utövar 

TAKK är osäker, kan detta leda till att teckenanvändandet blir ett kuriosainslag utan egentlig 

kommunikativ funktion. Utbildning behövs, menar Heister Trygg (2004). Han belyser även att det 

inte bara är några som ska erbjudas utbildning utan alla. Underskattas behovet av utbildning, kan 

detta ha en negativ påverkan på barnets utveckling. 

 

Det är viktigt att hitta ett naturligt tillvägagångssätt i användningen av TAKK. Det gäller att hitta 

situationer i det vardagliga att kommunicera med barnen. Heister Trygg (2004) påpekar att tecken 

ska användas när barn vaknar, klär sig, äter, leker osv. kort sagt att när saker upplevs tillsammans 

ska kommunikation ske kring detta. En faktor som påverkar teckenkommunikationen hos barn är 

miljön. Det är viktigt att alla personer involverade i barnets liv använder sig av tecken. Heister 

Trygg (2004) menar att familjen ska ha ett nära samarbete med förskola och skola och ge sina 

kunskaper om barnets kommunikation och händelser i barnets liv.  

 

 I Cynthia DiCarlos studie, Effects of manual signing on communicative verbalizations by toddlers 

with and without disabilities in inclusive class-rooms, av små barn med och utan 

funktionsnedsättning visade det sig att när lärarna använde tecken så ökade den icke-verbala men 

även den verbala kommunikationen mellan barnen. Hon poängterar även att inga negativa effekter 

på den talade kommunikationen kunde påvisas. Resultatet visade även på att användningen av en 

visuell-gestuell kommunikation är en komplex process som inte alltid får avsedda effekter då 

individuella förutsättningar och miljöfaktorer inte beaktas (Heister Trygg 2004). 

 

I Kaisa Launonens studie, Manual signing as a tool of communicative interaction and language: the 

development of children with Down Syndrome and their parents, studeras 
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kommunikationsutvecklingen hos 12 barn med Down syndrom. Barnen studerades med jämna 

mellanrum från 6 månaders ålder till 8 års ålder. Miljön och omgivningen samt föräldrars 

användning av tecken i hemmet är centralt för studien. Resultatet tydde på två kritiska moment 

under studien. Den första var när föräldrar började teckna men när barnet ännu inte hade börjat 

teckna själv. Det gällde att hålla igång motivationen. Den andra var när barnet började tala, så 

minskade föräldrars teckenanvändning. Detta ledde till att barnens teckenförråd stannade vid 4 års 

ålder då ingen stimulans erbjöds från omgivningen. Launonen påpekar att det är viktigt att miljön 

där barnet befinner sig i är stimulerande. Resultatet vid 8 års ålder visade att barnen hade en bättre 

social förmåga och språkförståelse jämfört med kontrollgruppen (Heister Trygg 2004). 

 

I Diane Nelson Bryen och Vicki McGinleys studie, Sign language input to community residents 

with mental retardation, studerade teckenanvändning i en stor grupp elever med grava intellektuella 

begränsningar. Tecken ingick i undervisningen men för en fjärdedel av eleverna var detta inte ett 

effektivt kommunikationssätt. Trots att programmet varade under en lång tid, lärde sig eleverna 

endast fåtal tecken. En förklaring till detta, menar Bryen, var att kommunikationsviljan och 

motoriska och kognitiva förutsättningar hos barnen inte var kartlagg ännu. En annan förklaring var 

att undervisningsmetoder som användes var vaga. Eleverna fick inte det stöd från omgivningen som 

de var i behov av (Heister Trygg 2004). 

 

Hur skulle man kunna få ett fungerande TAKK i det vardagliga livet? Heister Trygg (2004) menar 

att följande punkter är något man ska tänka på då det kan underlätta genomförande och få ett tydligt 

resultat: 

”Klargör tydligt målet med tecknandet. Se till att alla drar åt samma håll och är motiverade. Ha en 

tydlig ståndpunkt för arbetet. Alla behöver utbildning: i tecken och i metoden TAKK. Se till att 

tillräckligt många i omgivningen kan tecken. Det är viktigt att man tecknar, det gör inte så mycket om 

det blir fel ibland. Tecken är VIKTIGT – ett talhandikapp ”ordnar sig inte” med tiden. Talet påverkas 

inte negativt av tecknandet – kommunikation påverkas däremot positivt. Tecken ska användas hela 

dagen, i alla situationer. Sluta inte teckna även om barnet inte svarar på tecknandet, eller om barnet 

börjar tala mer. Det måste finnas fortsatt utbildning och kontinuerligt stöd”. (Heister Trygg 2004:70) 
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2.2 Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner 

Jane Brodin (1993) skrev i sin forskningsrapport Kommunikativ kompetens – begrepp och 

definitioner, om kommunikation och kommunikativ kompetens hos barn med och utan 

funktionsnedsättningar. Brodin menar att ”barn varseblir och producerar olika ljud och deltar i en 

visuell och vokal interaktion med andra utan att ha förmågan att kunna föra samman dessa 

beteenden på ett konventionellt sätt” (Brodin 1993:21). Barnets kommunikation under det första 

levnadsåret visar mer av en förändring i känslotillstånd än av ett intentionellt språk. Barnet börjar 

med att vokalisera känslor av lust och olust men ofta handlar det om ömsesidighet där barnet delar 

och delger sina känslor till förälder menar Brodin. Medan vissa barn utvecklar kommunikation 

inom en kort tid, behöver vissa stöd i sin språkutveckling, varav några aldrig utvecklar ett 

funktionellt språk. 

Brodin (1993) menar att ”den kommunikativa formen kan beskrivas som de redskap som används 

för att uttrycka någonting, verbalt och icke-verbalt. Det kan handla om blickkontakt, kroppsspråk, 

ljudframställning, gester, teckenkommunikation, bild- eller symbolkommunikation, talat eller 

skrivet språk” (Brodin 1993:29). Brodin belyser begreppet ACC (Augmentative and Alternative 

Communication) vilket är det svenska motsvarande TAKK. Fortsättningsvis menar Brodin att 

”större delen av forskningen inom detta område är behandlingsinriktad, vilket innebär att man 

försöker finna lösningar på tal- och kommunikationsproblem” (Brodin 1993:32). 

 

2.3 Kommunikation 

Evenshaug och Hallen (2001) menar ”att kommunicera innebär att man skapar något gemensamt i 

kunskap och upplevelse. […]. Språklig kommunikation är en social process som inryms i en 

upplevelse gemenskap” (Evenshaug & Hallen 2001:102). Evenshaug och Hallen (2001) hävdar att 

kommunikation är en social process, och när vi samtalar med en annan människa kommer denne att 

finnas med i tankarna. Det förväntas att den andra parten ska uppfatta och förstå det buskap som 

skickas. På så sätt försätter vi oss i den andres perspektiv. Vidare belyser de att ”om barnen ska 

kunna bli effektiva ”kommunikatörer” måste de alltså lära sig att bli både effektiva talare och 

effektiva lyssnare” (Evenshaug & Hallen 2001:103). 
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Arnqvist (1993) belyser kommunikation i mer tekniska drag, då han delar upp kommunikation i 

muntlig och icke-muntlig kommunikation. Om man ser på den muntliga kommunikationen så kan 

den delas in i språklig och icke-språklig kommunikation. Det språkliga innefattar själva orden samt 

kombinationen av ord, och den icke-språkliga innefattar röstläge och prosodi. Även den icke-

muntliga kommunikationen kan delas in i språklig och icke-språklig kommunikation. Den språkliga 

innefattar teckenspråk och skrift och den icke-språkliga innefattar gester och mimik (Arnqvist 

1993). 

 

2.4 Språk 

Hagtvet (2004) beskriver språket som ”ett system av tillfälligt och konventionellt bestämda 

symboler, som används för att förmedla mening” (Hagtvet 2004:53). Hon delade även in språket i 

system för att visa hur språket är uppbyggd. Fonologi är förståelsen kring språkljudens funktion i 

språket. Prosodin belyser den musikaliska sidan av språket. Morfologi är läran om hur ord bildas 

och hur man böjer dem. Syntax är läran om hur ord sammansätts för att skapa mening. Semantik är 

läran om ords och meningars betydelser. Pragmatik är läran om hur språket används i olika 

sammanhang (Hagtvet 2004). 

Evenshaug och Hallen (2001) beskriver språket som ”ett symbolsystem vi använder för att 

kommunicera” och ”ett redskap för tänkandet” (Evenshaug & Hallen 2001:91). Vi förstår att med 

språket kan vi uttrycka oss genom ord, rörelser och bilder. Evenshaug och Hallen (2001) belyser 

trots att språket är ett mycket abstrakt regelsystem så lär sig barn språk och använder ofta språket 

innan de har lärt sig gå, utan någon språkträning. 

Arnqvist (1993) belyser dock att språket har fler funktioner än att bara förmedla budskap. Han 

menar, för att kunna förstå vår omvärld och den kultur vi lever i så behöver vi använda språk. 

”Med språkets hjälp kan vi strukturera våra erfarenheter, vi kan skapa olika typer av begrepp samt 

relatera dessa begrepp till varandra. Vi kan göra olika typer av klassifikationer, framförallt med 

hjälp av våra förvärvade begrepp. Med hjälp av språket kan vi också upprätthålla kontakten med 

andra. Språket fyller med andra ord en social roll. Vi använder språket för att skapa kontakt med 

andra individer. Slutligen kan vi använda språket för att lösa problem och för andra kognitiva 

uppgifter”. (Arnqvist 1993:14) 
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Utöver menar Arnqvist (1993) att barn lär sig en mängd olika begrepp i förskolan, men att idag 

spelar förälder en viktig roll då barn kan hämta kunskaper från föräldrars berättelser (Arnqvist 

1993).  

 

2.5 Språkutveckling 

Hagtvet (2004) och Arnqvist (1993) lyfter fram att språkutvecklingen kan förklaras genom olika 

faktorer. Den första faktorn är arvets och miljöns betydelse, där Hagtvet säger att 

”språkutvecklingen sker i ett fast och delvis biologiskt mönster – en snabb utveckling de första fem 

levnadsåren medan hjärnan växer fortast. Så planar utvecklingen ut något mot puberteten, för att 

därefter visa en svag nedåtgående kurva” (Hagtvet 2004:102). Arnqvist (1993) undrar ”är språket en 

del av det genetiska arvet eller är det något vi tillägnar oss under vår uppväxt?” (Arnqvist 1993:15). 

Hagtvet problematiserar även miljöns betydelse i barns språkutveckling och menar att i en miljö där 

kommunikationen med barnet inte sker aktivt kan barnets språk och kommunikation brista: 

”Barn som upplever brister i den tidiga stimuleringen, utan känslomässig uppskattning under sina 

första levnadsår, kan sannolikt utveckla ett bristande språk”. (Hagtvet 2004:103) 

Arnqvist (1993) stödjer den teori som Hagtvet (2004) har lagt fram. Han tar upp en studie kring ett 

barn som först fick språklig stimulans vid 13 års åldern. Trots ett ambitiöst rehabiliteringsprogram 

nådde hon inte upp till den språkliga kunskapen som förväntades av ungdomar i samma ålder. Hon 

hade även svårt att delta i dialog med andra fast att hon hade utvecklat sitt språk betydligt. 

Den andra faktorn är imitationens betydelse där Hagtvet (2004) påpekar att imitation kan variera 

från kultur till kultur och utgör därför bara en del av språkutvecklingen. Fortsättningsvis menar 

Hagtvet att ”skapad imitation” inte spelar någon avgörande roll för språkutvecklingen och hävdar 

att barn ”lär sig generella principer som präglas av regler och prövar sina hypoteser om 

språkreglerna i den närmaste miljön. Om de fungerar behålls de, om de inte fungerar rekonstrueras 

reglerna och nya hypoteser utvecklas och testas” (Hagtvet 2004:108). 

Språkutveckling påverkas av hur mycket språk barnet kommer i kontakt med, men även kvaliteten 

av språket. Hagtvet (2004) lyfter fram en undersökning av Snow och medarbetare, som visade att 

mödrar som talade lite med sina barn och utöver detta använde ett enkelt språk, blev följden att 
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deras barn utvecklade ett mindre ordförråd och enkelt språk än åldersgenomsnitt (Hagtvet 2004). 

Evenshaug och Hallen (2001) stödjer Hagtvets synpunkter då de lyfter fram att vissa föräldrar 

uppmuntrar sina barn att prata samt benämner saker i omgivningen. Andra föräldrar är intresserade 

av att låta barnen utvecklas i sin egen takt. Det verkar finnas ett samband mellan barn 

språkutveckling och föräldrars språkliga stimulering (Evenshaug & Hallen 2001). 

Evenshaug och Hallen (2001) menar att det förekommer stora språkliga variationer både på det 

individuella planet och mellan olika grupper. Oftast beror detta på att barnen utvecklas olika fort. 

Ett exempel som Evenshaug och Hallen tar upp som visar på individuella skillnader i 

språkutvecklingen är hur ordförrådet förändras. Medan några barn producerar sitt första ord vid nio 

månaders ålder, kan andra barn producera sitt första ord vid 16 månaders ålder. Ett mått som ofta 

användes inom språkutvecklingen är genomsnittlig satslängd (GSL), som ska belysa ett helhetsmått 

på komplexiteten i språkliga yttrande. Men då fokus har skiftats från längden på meningar till 

innehållet av dem, så är GSL inte längre ett intressant mått inom språkutvecklingen. Utöver, lyfter 

Evenshaug och Hallen (2001) fram att det finns kulturella skillnader i språkutvecklingen. Barn i 

Kina lär sig många verb innan de lär substantiv och barn i västvärlden lär sig många substantiv 

innan de lär verb. De språkliga variationer som sker mellan olika grupper, som Evenshaug och 

Hallen tar upp är att tidigare forskning visat att flickor har en snabbare språkutveckling än pojkar. 

Då vi är mer genusmedvetna idag, vilket innebär att vi strävar efter att behandlar pojkar och flickor 

lika, tyder det på att de skillnader i språkutvecklingen som man tidigare har påvisat håller på att 

försvinna (Evenshaug & Hallen 2001). 

 

2.6 Sociokulturell teori 

Evenshaug och Hallen (2001) belyser Vygotskijs sociokulturella teori kring barns utveckling. 

Vygotskij menar att barn föds med vissa mentala funktioner som de tillsammans med omvärlden 

utvecklar genom att lära sig nya saker. Vygotskijs syn på den proximala utvecklingszonen är att 

barn lär sig i samspel med andra, samt att de lär sig nya saker med stöd och vägledning av vuxna. 

Evenshaug och Hallen påpekar att det är viktigt att vi pedagoger finns där och vägleder dem i nya 

situationer och uppgifter.  
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Stödstrukturer (”scaffolds”) spelar en viktig roll i samspelet med den proximala utvecklingszonen. 

Med hjälp av stödstrukturer kan den vuxne bygga upp strukturer för barnen för att de sedan kan öka 

sin förståelse och kompetens för att lösa problem. Den vuxne uppmuntrar och berömmer barnen och 

börjar dra sig undan när barnet förstår hur den ska lösa problemet (Evenshaug & Hallen 2001).  

Vygotskij menar också att vi måste lägga fokus på barns kognitiva process eftersom den också är 

under utveckling. ”I bedömningen av barn flyttar Vygotskij tyngdpunkten från produkt, normer och 

kvantitet till process, kriterier och kvalitet”(Evenshaug & Hallen 2001:137). Vad och hur barn lär 

sig har betydelse för deras psykologiska utveckling menar Vygotskij (Evesnhaug & Hallen 2001). 

Den sociokulturella teorin har relevans i denna studie då vårt syfte är att se hur förskollärare 

använder TAKK för att främja barns språkutveckling och kommunikation. Teorin diskuterar bl.a. 

samspelet mellan den proximala utvecklingszonen och stödstrukturer, vilket innebär i vår studie att 

förskolläraren främjar språkutvecklingen och kommunikationen genom att använda TAKK som en 

stödstruktur. 

 

2.7 Nativistisk teori 

Noam Chomsky fokuserade på arvets och mognades roll för språkinlärning. Han visade även stort 

intresse för hur vi uppfattar olika språkliga satser, språkperception. Språket ansågs vara för 

komplext för att vara inlärt, så Chomsky menade att den mänskliga hjärnan var konstruerad på ett 

sådant sätt att det inte undgick att utveckla ett språk. LAD (language acquisition device), är ett 

grammatiskt representationssystem som Chomsky hävdade att alla barn föds med. Han tar även upp 

argument som använts för att visa att den språkliga förmågan är medfödd: 

 Alla mänskliga kulturer har ett utvecklat språk 

 Alla mänskliga språk har en grammatisk struktur 

 Språktillägnande tycks ske lättare för puberteten än senare i livet 

 De flesta barn har en likartad språkutveckling 

 Inlärningsteorierna förklarar inte hur barn kan lära sig det komplexa språkliga systemet 
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 Barn tillägnar sig språket under några få år, utan någon formell undervisning (Arnqvist 

1993:27) 

Den nativistiska teorin har relevans i denna studie då språkutveckling diskuteras. Den nativitiska 

teorin belyser argument som tyder på att den språkliga förmågan är medfödd. Då språkutveckling 

ser så olika ut och kan variera från barn till barn, har alternativa kommunikationsmetoder 

utvecklats, så som TAKK. 

 

2.8 Sammanfattning 

I det teoretiska ramverket har vi tagit upp olika områden för att få en djupare förståelse för arbetet 

med TAKK. Vi började med en djupare genomgång av vad TAKK innebär samt hur det används i 

relation till språkutveckling och kommunikation. Vi tog även upp faktorer som påverkar arbetet 

med TAKK samt vilka forskningar som har gjorts internationellt. Detta övergick till 

kommunikation och vad begreppet innebär där vi även tog upp de olika former av kommunikation 

så som verbal och icke-verbal. Sedan presenterade vi vad språk och språkutveckling innebär. Vad är 

språk? Språkets uppbyggnad och komplexitet togs även upp. Språkutvecklingen presenterades 

genom två faktorer som påverkar språkutvecklingen hos barn, så som miljö och arv. Vi tog även 

upp förekomsten av språkliga variationer samt kulturella skillnader. För att få stöd i vår studie valde 

vi att använda oss av två olika inlärningsteorier. Dessa var Vygotskijs sociokulturella teori, där den 

proximala utvecklingszonen och stödstrukturer för lärande ligger i fokus, och Chomskys 

nativistiska teori, där Chomsky menar att alla barn föds med LAD (Language Acquisition Device) 

vilket han argumenterar för. 

Det teoretiska ramverket ligger till grund för studiens uppdrag vilket vi nu kommer att komma in 

på. I metodologiska övervägande tar vi upp vårt tillvägagångssätt samt motiverar för de val vi har 

gjort. 
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3 Metodologiska överväganden 

Genom vårt syfte vill vi försöka ta reda på hur några förskollärare tänker kring användningen av 

TAKK för att främja språkutvecklingen och kommunikationen hos barn samt hur de anser att 

TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos detta. Vi har valt att göra en kvalitativ 

hermeneutisk ansats, vilket innebär att försöka tolka och förstå människor livsvärld hur de själv 

tolkar och uppfattar världen (Hartman 2004).  

Eftersom vi har valt att undersöka hur några förskollärare tänker kring användningen av TAKK 

samt hur de anser att TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos barn, valde vi att 

använda oss av en kvalitativ undersökning. Kvalitativ studie passar i en studie där man vill veta hur 

andra upplever sitt förhållande till vissa situationer. En kvantitativ undersökning som är en motsats 

till kvalitativ passar bättre i undersökningar i hur man får fram mätbara egenskaper i olika 

numeriska relationer (Hartman 2004). Bryman (2002) hävdar att det som är mest uppenbart i en 

kvalitativ forskning är att fokus läggs på orden istället för på siffror. 

 

3.1 Val av ansats 

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk ansats i vår studie. Enligt Patel och Davidson (2011) 

är hermeneutiken positivismens motsats. I den hermeneutiska forskningen vill man studera, tolka 

och försöka förstå de mänskliga grundbetingelserna. Det positivistiska synsättet är riktat mot att 

vilja förklara fakta om området, medan man i det hermeneutiska vill försöka få en förståelse av det 

man undersöker. Hermeneutikerna anser att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det 

genuint mänskliga (Patel & Davidson 2011).  Vidare menar Patel och Davidson (2011) att till 

skillnad från positivisterna är man inte ute efter att förklara företeelser i hermeneutiken. Istället är 

målet att förstå andra människor genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck. 

Denna ansats har relevans i vår studie då vi var ute efter kvalitet och inte kvantitet. Vårt syfte är att 

ta reda på hur några förskollärare tänker kring användningen TAKK för att främja barns 

språkutveckling och kommunikation samt hur de anser att TAKK gynnar språkutvecklingen och 

kommunikationen hos barn, där vi fokuserar på användningen samt hur det gynnar barns 

språkutveckling och kommunikation. Detta ger utrymme för att förstå och tolka TAKKs 
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mångsidighet inom språkutveckling och kommunikation då det kan användas på många olika sätt 

men även i olika syften.  

 

3.2 Urval 

Hartman (2004) menar att i kvalitativa undersökningar sker undersökningar med betydligt färre 

individer än i kvantitativa undersökningar. Anledningen med färre individer är för att kunna nå på 

djupet i människors förställningsvärld. Urval i kvalitativa undersökningar är oftast ändamålsenliga. 

Man vill intervjua individer som kan ge den information man är ute efter, man letar efter en 

bestämd kunskap och intervjuer sker med dem som kan ge den kunskapen. I vår studie är detta 

fallet. Vi letade efter en förskola som aktivt arbetade med TAKK och som, med fördel, där 

förskollärarna har utbildning i TAKK. För att kunna vara så objektiv som möjligt valde vi att 

genomföra intervjuer på en förskola som vi inte hade haft tidigare kontakt med. Av de tre 

förskollärare som vi intervjuade, hade två av förskollärarna utbildning i TAKK och den tredje ska 

gå utbildningen. 

Hartman (2004) påpekar att ett sätt att gå tillväga för att göra urvalet är utifrån principen om 

maximal variation. ”Tanken är här att man skall bredda förståelsen och inte bara beskriva något som 

delas av de flesta som tillhör en viss grupp” (Hartman 2004:286). Detta har relevans i vår studie då 

vi ville se hur förskollärare ser på användningen av TAKK samt hur förskollärare anser TAKK 

gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos barn, ur ett helhetsperspektiv.  

 

3.3 Intervju 

Vi har valt att använda oss av en halvstrukturerad intervju. Hartman (2004) hävdar att en 

halvstrukturerad intervju ger en hög grad av standardisering men däremot en lägre grad 

strukturering. Men det ger även respondenten en större möjlighet att formulera sig fritt. Detta gav 

oss möjligheten att fortsätta i respondenternas tankegångar och ställa följdfrågor. Vi hade förberett 

en intervjuguide (se bilaga 1) för att minimera risken för att få resultat som inte är relevant för 

studien (Hartman 2004).  Vi hade kategoriserat frågorna i två olika ämnesområden för att underlätta 



20 
 

inför bearbetning av resultat och analys. Områdena utgick från vårt syfte och våra frågeställningar. 

En uppföljningsintervju gjordes för att komplettera den första intervjun (se bilaga 2). 

 

3.4 Etiska principer 

Forskningsetiska principer består av fyra begrepp som man bör ta hänsyn till i en forskning eller 

studie. De fyra principer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att man informerar de som berörs i studien kring studiens syfte. Det ska 

även framgå att det är frivilligt deltagande och att det insamlade materialet bara kommer att 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2013). Då vi vid första kontakt med förskolan, samt 

innan intervjun, informerade om vårt syfte med studien var alla deltagare medvetna om studien 

innan besöket. Då vi inte valde vilka förskollärare vi skulle intervjua anser vi att det har framgått 

tydligt att deltagandet var frivilligt. 

Samtyckeskrav är att de berörda själva får ta ställning till om de vill vara delaktiga i studien. De 

berörda kan när som under arbetets gång hoppa av om de anser att de inte längre vill vara med. Det 

material som är insamlat kan dock ändå behållas till forskningen (Vetenskapsrådet 2013). Inför 

varje intervju frågade vi förskollärarna om de ville vara delaktiga i studien, samt deras medgivande 

till att spela in intervjun. Vi erbjöd oss även att skicka transkriberingen av inspelningen.  

Konfidentialitetskrav är att alla uppgifter om de medverkande ska hanteras så att inga oberörda kan 

ta del av dem (Vetenskapsrådet 2013). För att skydda förskolan och förskollärarna som deltog i 

studien, har vi valt att kalla förskolan för ”Förskola A”. För att undvika förvirring inför analysen 

valde vi att namnge varje förskollärare med bokstaven ”A” och en siffra. Vi har även inte nämnt var 

förskola ligger. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2013). När vi är färdiga med vår studie så kommer allt 

material som vi har samlat in, att raderas. Detta innebär de inspelade intervjuerna samt de 

transkriberade texterna. 
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3.5 Genomförande 

För att kunna genomför studien ringdes förskolan upp och förskollärarna tillfrågades om intresset 

fanns för att ställa upp på en intervju. Datum och tid bestämdes för ett besök på förskolan för att 

genomföra intervjuerna. Detta gav förskollärarna en chans att känna sig trygga i den egna miljön. 

Tre förskollärare valde att ställa upp på en intervju. 

Syftet med studien presenterades för förskollärarna före intervjuerna. Anledning till att vi förklarade 

syftet för förskollärarna var så att de kunde känna sig trygga inför intervjuerna. Kvale (1997) menar 

att atmosfären bidrar till att respondenten ska kunna känna sig trygg. Detta gav även respondenten 

möjlighet att tala öppet kring erfarenheter och känslor, vilket var vårt mål. 

Förskollärarna intervjuades var och en för att få deras individuella tankar, åsikter och tolkning. Före 

varje intervju tillfrågades förskollärarna om det accepterades att spela in intervjun med hjälp av ett 

inspelningsprogram på telefon. Alla gav sitt samtycke. Kvale (1997) belyser att använda sig av 

bandspelare, eller som i vårt fall ett inspelningsprogram, är ett av de vanligaste sätten att 

dokumentera en intervju på. Fortsättningsvis menar Kvale att respondenten har möjlighet att 

fokusera på ämnet i intervjun genom att man spelar in intervjun. Intervjun sparas permanent och 

intervjuaren har möjlighet att återgå till materialet för att gå igenom ord och tonfall. 

 

3.6 Bearbetning och analys 

Kvale (1997) påpekar att under planeringsstadiet tänks inte ofta på vad som krävs för en 

intervjuundersökning. Utskrifter av intervjuerna tar tid men mest tidskrävande är analysen av 

intervjuerna. Tid och resurser har tagits i åtanke inför valet av antal intervjuer. Inför analysen skrevs 

intervjuerna ut skriftligt och blev 12 A4-sidor. Kvalen (1997) menar att detta är ett av de vanligaste 

sätten att analysera en inspelad intervju. Utskrifterna gjordes även för att underlätta i analysen. Då 

vi under intervjuerna ansåg att allt har relevans för vår studie, bestämde vi innan transkriberingen 

att skriva ner allt som sades ordagrant.  

Kvale (1997) belyser att kategorier kan vara förutbestämda eller växa fram under arbetsgången. I 

planeringsstadiet bestämde vi oss för att använda oss av kategorierna: ”användning av TAKK” och 

”språkutveckling/kommunikation”. Underintervjun uppstod nya mönster och kategorier som vi har 
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valt att inkludera utöver de första två kategorierna. Dessa kategorier är: barngrupp, ekonomi, tid, 

hjälpmedel och utbildning. 

Tolkningen av texten var utgångspunkten i den hermeneutiska cirkeln. Kvale (1997) menar att den 

hermeneutiska cirkeln beskriver hur tolkning sker.  För att få en djupare förståelse av en text utgår 

man från den hermeneutiska cirkeln som innehåller tolkning av helheten och delarna. Först tolkar 

man helheten för att sedan tolka delarna. Tolkningen av intervjuerna gick tillväga på så sätt att 

helheten tolkades först utifrån våra frågeställningar och sedan tolkade vi delarna i de två 

kategorierna.  

 

3.7 Äkthet och trovärdighet 

I kvalitativa studier är validiteten ”ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Patel & Davidson 2011:105). 

Patel och Davidson (2011) menar att reliabiliteten bör ses mot bakgrund av den unika situation som 

råder vid undersökningstillfället. De menar att om frågan lyckas fånga situationen och leder till 

variation i resultat så är det viktigare än om samma svar erhålls. Frågorna i intervjun var 

sammanställda på det sätt att förskolläraren kunde svara fritt, samt att egna erfarenheter, åsikter och 

tolkningar skulle kunna ge variation till resultatet. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

innebär att vi, som forskare, inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktning 

påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning (Bryman 2002).  
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4 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras på följande sätt. Vi har valt att namnge förskolan som Förskola 

A. För att kunna skilja på förskollärarna samt kunna återge resultat korrekt från intervjuerna, har vi 

valt att namnge förskollärarna med siffror 1-3. Resultatet är tematiserat utifrån olika kategorier som 

har framkommit under planeringsstadiet inför intervjun. 

 

4.1 Användningen av TAKK 

Förskola A har arbetat med TAKK sedan 2001, där avdelningen fick tre barn i behov av särskilt 

stöd. Regeringen ansåg att pedagogerna behövde utökade kunskaper för att kunna tillmötesgå dessa 

barn och valde därför att erbjuda en kurs i TAKK. Alla förskollärare är eniga om att TAKK är till 

för alla barn och inte bara barn med funktionsnedsättning. Användning av TAKK resulterar i att 

barnen kommer igång med språket. 

”Så använder vi det just för att stärka språket, och för att få ingång språket, bli tydliga” (A1) 

”Det är som ett extra verktyg i språket för att kunna visa, också visuellt för att förstärka det 

man säger” (A3) 

A1 menar att man ska börja enkelt så som att börja med att använda sig av teckenbilder som barnen 

kan peka på. Detta leder till att barnen kan göra sig mer förstådda samt att det blir mindre 

frustration för barnet när omvärlden inte förstår vad barnet försöker förmedla.  

Förskollärare A1 menar att det är viktigt att spinna vidare på barnens tecken även om de tecknar fel 

för att de ska kunna känna sig säkra och nyfikna på att lära sig mer. Så småningom leder det in på 

rätt spår. 

”För anammar barnen nått tecken så spinner man ju vidare på det, så det blir ju lite dialekter 

och egna kompositioner. Det är ju för att väcka deras lust att fortsätta och visa att man förstår. 

[…]. Sen kan man leda in på det rätta så småningom”. (A1) 

Vidare menar förskollärare A1 att använda sig av ”fel” tecken i början är liktydigt med ett spädbarn 

som jollrar för att sedan lära sig att tala på rätt sätt. Hon menar att man har fel tecken i början för att 

skapa en kommunikation med barnet. 
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Alla förskollärare är eniga om att barnen tycker det är roligt med tecken i vardagssituationerna så 

som samlingen där man sjunger sånger och tecknar samtidigt. De anser att TAKK lockar till 

nyfikenhet och intresse för att lära sig mer då de frågar om alla sorters nya ord. Kan inte pedagogen 

tecknet för ordet så slår de upp ordet tillsammans med barnen. A3 berättar att barn som kommer in i 

gruppen tittar ofta på de andra barnen för att lära sig tecknen, vilket hon också gör. Barnen påpekar 

även när man gör fel och visar hur man ska teckna. 

Förskollärare A1 påpekar att när man arbetar med TAKK behöver man inte göra det svårare än vad 

det är. Det räcker att man arbetar med ett få antal tecken i veckan eller månaden. 

”T.ex. har vi veckans tecken, men det kan också vara månadens tecken att vi har tre tecken 

som vi kör med”. (A1) 

 

4.2 Barngrupp 

Barngruppens storlek har ingen betydelse för arbetet med TAKK anser förskollärare A1, hon har 

själv arbetat i en barngrupp som var större än den som hon jobbar i nu. Hon anser att det mer 

handlar om ett tänkande om hur man jobbar med TAKK och att det blir mer naturligt när man har 

barn som är inskrivna med särskilda behov. Gruppen som A1 arbetade med tidigare hade inte några 

barn med behov av TAKK, så det var eget intresse som gjorde att de började använda det. Både 

förskollärare A1 och A3 anser att det går att arbeta med TAKK i stora barngrupper.  

”Men det är ju allt generellt, allt som man jobbar i förskolan med är lättare i mindre barngrupp”(A3)  

Förskollärare A1 och A3 menar att barngruppens storlek påverkar språkutvecklingen och 

kommunikationen och nämner att ju färre barn man är i grupperna desto mer tid kan man lägga åt 

det enskilda barnet. Förskollärare A1 menar att en del barn försvinner i de stora barngrupperna, men 

förskollärare A1 tar även upp att det är så det ser ut i dag att man har stora barngrupper. Hon menar 

då att man borde passa på vid måltiderna då man oftast sitter med 4 barn per pedagog, och att man 

inte bara använder TAKK vid samlingen då man är fler barn.  

A1 lyfter fram att arbetet kring samspel är viktigt då samspel är kommunikation. Då avdelningen 

har färre barn ges pedagogerna möjlighet till att vara delaktiga i barngruppen. A1 tar även upp 

”STOPP-handen”, som är ett redskap i barnens samspel med varandra.  
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”Det pratar vi mycket om som form av redskap i samspelet. Att jag bestämmer själv och ingen 

annan ska få vara stygg mot mig för jag sätter själv gränsen”. (A1) 

A1 belyser TAKKs betydelse i barns lek och att det är viktigt att pedagogerna är delaktiga i leken 

då vissa barn har brister i sitt sociala samspel. T.ex. de barn som inte har något språk eller brister i 

språket kan ta nytta av tecken för att göra sig förstådda. Både förskollärare A1 och A3 anser att 

leken är ett bra sätt att introducera tecken på ett naturligt sätt. 

 

4.3 Utbildning 

Utbildning är något som alla tre förskollärare anser är bra när man arbetar med TAKK. 

Förskollärare A3 menar att det tar en tid innan man kommer in i själva användandet av tecken, och 

stödjer inte omgivningen teckenanvändandet börjar man hitta på egna tecken. 

”Det tar ju ett tag innan man kommer in i det och det känns naturligt och rätt. Sen har jag varit 

iväg på olika saker och där har jag märkt att finns det inte tecken eller sådana som använder 

tecken som stöd frekvent dom hittar ju på egna tecken för det är sådana saker som inte finns. 

Så man vill ju gärna ha lite kunskap”. (A3) 

Förskollärare A2 efterlyser mer kurser och utbildning inom TAKK. Trots att det är lätt att snappa 

upp tecken från kollegor och barn så krävs det en grund att stå på. 

”Att fler skulle behöva kunna det av pedagogerna, för här har inte alla fått TAKK utbildning 

och dom som inte har fått det snappar upp det ändå. Men det är alltid bra om alla har samma 

grund att stå på. Att man har kurs i kommunerna”. (A2) 

 

4.4 Ekonomi och material 

Förskollärare A1 och A3 tar upp hur förskolor oftast är eftersatta när det gäller pengar. De har inte 

pengar att köpa nya datorer eller andra tekniska prylar för att underlätta deras arbete. Förskollärare 

A3 berättar att den budgeten som finns avsatt för avdelningen inte räcker till mycket. 

”En del av budgeten som du pratar om är ju pengar avsatta till avdelningen. Men där finns ju 

inte utrymme att vi kan göra mycket. Det är mycket som går åt förbrukningsmaterial till 

barnen”. (A3) 



26 
 

Förskollärare A1 och A3 anser att deras tekniska utrustning hade behövts uppdateras då de endast 

har en gammal dator som är kopplat till internet.  

”Men vi längtar efter en sån (pekar på Lisas Ipad mini), och den gör att man kan hitta en del 

på nätet som lite tips hur man kan jobba och appar borde finnas. Just eftersom det är så man 

hittar information”.(A1) 

Förskollärare A1 och A3 är överens om att de skulle vilja köpa in en Ipad till förskolan för att hänga 

med utvecklingen inom tekniken, och även få mer inspiration och hänga med lite mer i arbetet kring 

TAKK. Förskollärare A1 berättar om att det finns en app där man skriver in ordet och så är det 

någon som visar hur man tecknar det. Men hon är osäker om det finns för just TAKK då TAKK 

skiljer sig från teckenspråk.   

Material som används för arbetet med TAKK finns bl.a. att hitta på internet. Förskollärarna 

använder även en bok om teckenkommunikation och menar att biblioteket har en del böcker att 

låna.  

 

4.5 Tid 

Både förskollärare A1 och A3 är eniga om det hade behövts mer tid för planering och reflektion. 

Det är oftast tidsbrist, vilket innebär att man har få möjligheter att reflektera över sitt arbete, då man 

måste låta barnen gå först. Som det ser ut idag har förskollärarna en timmes gemensam planering i 

veckan och vars en egen timme. Förskollärarna tillfrågades hur de hade velat dela upp tiden. 

Förskollärare A3s förslag var att ha tillgång till tre timmar, en timme för praktiska saker så som 

pappersarbete, en timme för fortsatt planering och en timme för reflektion och återkoppling. 

Förskollärare A3 menar att även det kanske inte räcker. 

”Man skulle kunna ha mer än tre ibland”. (A3) 

Förskollärare A1 påpekar att tiden som ges sällan räcker till för att göra allt som behövs sidan om 

den planerade verksamheten. Förr hade man lugna morgnar och eftermiddagar där man kunde dra 

sig undan. Men nu har man en timme. 

”Så man tar tag i det när man väl har sin lilla timme. Plus att ibland så försvinner våra timmar 

då det är nått som händer, eller någon som är sjuk, så ser det ju också ut eller när någon är 

iväg på kurs. Så det är inte alltid man har dom två timmarna”. (A1) 
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För att lösa en del av planerings problemet har pedagogerna valt att lägga sin gemensamma 

planering tidigt på morgonen då det är färre barn att lämna över till den andra avdelningen. Detta 

gjorde att alla förskollärare kunde vara delaktiga i planeringen i lugn och ro. 

 

4.6 Språkutveckling/kommunikation 

Alla förskollärare var eniga om att det är viktigt att arbeta med språket samt att ta vara på barns 

nyfikenhet i stunden. Oftast är det svårt att hitta tiden i verksamheten så det gäller att ta vara på 

vardagssituationerna så som samlingar och matsituationer.  

A2 och A3 menar på att samspel och kommunikation har förändrats och ser inte ut på samma sätt 

som förr. A2 belyser den egna barndomen där man lekte med alla ute och var hemma med mamma 

samt att man satt tillsammans vid borden och samtalade med varandra. A3 belyser att det har blivit 

ändrade förhållande i familjerna då tekniken framväxt har ökat i samhället. 

”I dagens samhälle, den här konversationen man har verbalt, blir allt mindre och mindre. Man 

skriver till varandra man mejlar, smsar, man hittar andra vägar. Och de vägarna är inte precis 

lika bra för språkutvecklingen”. (A3) 

Alla tre förskollärare är övertygade om att TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen 

hos barn. Förskollärare A1 berättar om sin egen erfarenhet med sin adoptivson som inte hade ett 

språk när han kom in i familjen. Efter att ha arbetat med TAKK tillsammans med sonen fick hon 

positivt resultat 

”Och det gjorde ju att han anammade språket jättesnabbt. Gjorde också att han kan fler hundra 

tecken fast än att han inte egentligen har något behov av det så för han har ju språket, men jag 

tror ju, eller är övertygad om att det främjar språkutveckling jättemycket. För alla barn, även 

dom som inte har svårigheter”. (A1) 

Förskollärare A2 tar upp hur samhället ser ut idag med funktionsnedsatta vuxna som har svårt att 

kommunicera då inte många använder sig av TAKK. Hon menar att när man börjar när barnen är 

små så finns det kvar när barnen blir äldre 
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”Så kanske nu när fler vuxna kan och barn lär sig när de är små, finns det kvar i barnen och 

det försvinner inte. Fast än de lär sig här så vet jag barn på skolan som kanske inte använder 

det, men där man vet att det sitter fast.” (A2) 

Förskollärare A3 lyfter fram att TAKK är en språkförstärkare som ger barnen möjlighet att se, 

känna och höra ordet. 

”En språkförstärkare som ger en ökad förståelse för ordet och de både lär sig känna igen ljud. 

Jag tror de lättare tar till sig de ord man använder när man också använder tecken till. Det 

förstärker”. (A3) 

I vår intervju med förskollärare A1 kom frågan upp om barn skulle avvika från det talade språket 

om man använde tecken i de tidiga åldrarna. Hon påpekade att det hade hon aldrig upplevt. Hon 

menar att det lockar fram talet då barnen kan teckna samtidigt 

” Men nej jag har nog aldrig sett på nått barn som har uteslutit talet, utan tvärtom att det har 

främjat. Att det lockar att börja prata och ljuda”. (A1) 

 

4.7 Sammanfattning 

Vårt syfte är att ta reda på hur några förskollärare tänker kring användningen av TAKK på 

förskolan för att främja barns språkutveckling och kommunikation. Utifrån vårt syfte har vi skapat 

två frågeställningar: 

 Hur ser några förskollärare på användningen av TAKK? 

 Hur anser några förskollärare att TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen 

hos barn? 

Utifrån intervjun har vi kommit fram till att de tre förskollärare ser positivt på användningen av 

TAKK. De anser att TAKK finns till för alla barn. TAKK lockar till nyfikenhet och intresse hos 

barnen att vilja utforska språket på djupet. Barnen visade på eget initiativ och viljan att lära sig mer. 

Det framkom olika kategorier som förskollärarna anser påverkar deras användning av TAKK. De 

menar att barngruppens storlek inte har någon betydelse, utan det handlar istället om hur 

förskolläraren arbetar. Utbildning är en viktig faktor i TAKK-arbetet. Två av förskollärarna hade 

gått utbildning och en skulle påbörja sin utbildning inom kort. De som hade gått utbildning 



29 
 

rekommenderar att gå utbildning för att få en grund att stå på, vilket förskolläraren utan utbildning 

bekräftade. Som allt arbete på förskolan spelar ekonomi och material en stor roll. Förskollärarna 

känner sig begränsade ibland då flest pengar går åt till förbrukningsmaterial. De hade helst vilja 

köpa en Ipad som underlättar deras arbete och inte tvingar dem att gå ifrån barngruppen för att slå 

upp ett ord som inte finns i deras bok. För tillfället använder sig förskollärarna av böcker kring 

TAKK och lånat material från biblioteket. Tid är en annan faktor som förskollärarna känner 

påverkar deras arbete med TAKK. De har en timme till gemensam planering i veckan och en timme 

för egen planering. De anser att det inte räcker och oftast går timmarna åt andra arbetsuppgifter. 

Förskollärarna är även måna om att sätta barnen först och har valt att planera tidigt på morgonen.  

Alla tre förskollärare anser att TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos barn. 

De har berättat om egna erfarenheter samt hur barnen har börjat använda tecken i leken. Genom att 

ta tillvara på spontana situationer har de lyckats att introducera tecken på ett naturligt sätt. De har 

även berättat om hur ett barn började använda tecken. Först användes bildtecken för barnen att peka 

på och genom tid och upprepning har barnet börjat använda tecken istället för att peka. En av 

förskollärarna påpekade att hon aldrig heller upplevt att användandet av tecken skulle utesluta talet. 

Det är snara tvärtom menade hon, tecken lockar fram talet.  
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5 Analys 

I analysen kommer vi att återkoppla vårt resultat till det teoretiska ramverket. Vi har strukturerat 

upp analysen på följande sätt att kategorierna för analysen är den samma som för resultatet. Några 

kategorier som har kommit fram under intervjun kan inte kopplas till det teoretiska ramverket då 

litteratur saknas. Dessa kategorier kommer att tas upp i resultatdiskussionen.  

 

5.1 Användningen av TAKK 

Förskollärare A3 lyfter fram att TAKK är ”som ett extra verktyg i språket för att kunna visa, också 

visuellt för att förstärka det man säger”. Tisell (2009) menar att användningen av tecken ger barn 

möjlighet att uppleva språket på många olika sätt, inte enbart att höra det, utan även att kunna se 

och känna språket. Genom att använda alla sina sinnen för att lära sig något nytt, har barnen en 

chans att skapa personliga erfarenheter, samt anknytningar till tecknet och ordet. Alla förskollärare 

var eniga om att TAKK finns för alla barn, men anledningen till att de har valt att arbeta med 

TAKK var för att de har barn med funktionsnedsättning. Tisell (2009) belyser att vid många 

tillfällen används TAKK som ett komplement till barn med utvecklingsstörning, autism eller CP-

skada. 

Tisell (2009) lyfter fram att ha verktyg, som t.ex. tal, tecken, bilder och text, har stor betydelse när 

barn ska utveckla sitt språk. Detta ska leda till en effektivare inlärning. Detta är också något som 

förskollärare A1 tog upp kring att börja enkelt genom att använda sig av teckenbilder som barnen 

kan peka på. Detta system skulle hjälpa barnen att kunna förmedla sina budskap och göra sig 

förstådda utan att bli frustrerade. Hagtvet (2004) lyfter fram att språket är komplext och att det är 

många byggstenar som man måste tänkta på. Hon menar att när vi talar om språk, så talar vi om: 

fonologi, prosodin, morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Brodin (1993) hävdar att ”barn 

varseblir och producerar olika ljud och deltar i en visuell och vokal interaktion med andra utan att 

ha förmågan att kunna föra samman dessa beteenden på ett konventionellt sätt” (Brodin 1993:21). 

Även Tisell (2009) påpekar att språket är komplext och att barn behöver tänka på många saker 

samtidigt, så som läppar, tunga, stämband och lufttryck, för att kunna skapa ett ord. Hon menar 

vidare att det är lättare att kontrollera sina handrörelser.  
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Förskollärare A1 tar upp att det är viktigt att man uppmuntrar barnens tecken användande och 

spinner vidare på deras tecken även om det är ”fel”. Heister Trygg (2004) menar att ”förutsättning 

för att barnet ska lära sig ett nytt språk är att det befinner sig i en miljö där kommunikation stöds 

och uppmuntras. Det aktuella språket måste användas, av många personer, i alla situationer” 

(Heister Trygg 2004:41).  

Förskollärare A3 belyser att barn som kommer in i gruppen utifrån lär sig tecken genom att 

observera sina kompisar och pedagogerna. Hagtvet (2004) påpekar att imitation varierar mellan 

olika kulturer och utgör endast en del av språkutvecklingen. Även den skapade imitationen spelar 

ringa roll då barn prövar sig fram genom att använda sina egna hypoteser i den närmaste miljön. 

Om de inte fungerar testas nya hypoteser. Man skulle även kunna se situationen ur ett 

sociokulturellt perspektiv, där Vygotskij menar att barn lär sig i samspel med varandra (Evenshaug 

& Hallen 2001). 

Även Chomsky fokuserade på språkinlärningen. Han menade att det inte undgick att utveckla ett 

språk. Han utvecklade LAD (language acquisition device), ett grammatiskt representationssystem 

som han påstod att alla barn föds med. Utifrån det skapade han sex argument för att visa att den 

språkliga förmågan var medfödd. En av Chomskys argument för att barn är född med en språklig 

förmåga var att inlärningsteorierna inte förklarar hur barn kan lära sig det komplexa språkliga 

systemet (Arnqvist 1993). Förskollärare A3s exempel visar tydligt hur Vygotskijs sociokulturella 

teori, där barn lär sig i samspel med varandra, främjar barns språkutveckling och att barnen lär sig 

det språkliga systemet. Då Vygotskijs sociokulturella teorier är en form av inlärningsteori, 

motbevisar det Chomskys argument att inlärningsteorier inte förklarar hur barn kan lära sig det 

komplexa språkliga systemet. 

 

5.2 Barngrupp 

Heister Trygg (2004) belyser att det är viktigt att hitta situationer i det vardagliga för att 

kommunicera med barnen och använda tecken i dessa situationer. På så sätt blir det naturligt för 

barnen. Förskollärare A1 lyfter fram då de har färre barn på avdelningen ges pedagogerna större 

möjlighet till delaktighet i barnens livsvärld. Hon tar upp ”STOPP-handen”, som är ett redskap i 

barnens samspel med varandra, ett tecken som uppstod under leken. Genom att använda leken som 
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ett naturligt sätt att introducera tecken följer förskollärarna Heister Tryggs (2004) råd då de inte 

fastnar i sånger och samlingar och slutar använda tecken under resterande verksamhet.  

 

”Vid samling på morgonen gås dagens aktiviteter igenom och då är man flitig med att 

använda tecken. Sedan upphör teckenanvändandet. Då har man inte förstått idén med TAKK”. 

(Heister Trygg 2004:42) 

 

5.3 Utbildning 

Utbildning är något som alla tre förskollärare anser är bra när man arbetar med TAKK. 

Förskollärare A3 menar att det tar en tid innan man kommer in i själva användandet av tecken, och 

stödjer inte omgivningen teckenanvändandet börjar man hitta på egna tecken. Förskollärare A2 

efterlyser mer kurser och utbildning inom TAKK. Trots att det är lätt att snappa upp tecken från 

kollegor och barn så krävs det en grund att stå på. Utbildning behövs, menar Heister Trygg (2004). 

Han belyser även att det inte bara är några som ska erbjudas utbildning utan alla. Underskattas 

behovet av utbildning, kan detta ha en negativ påverkan på barnets utveckling. 

 

 

5.4 Språkutveckling/kommunikation 

Alla tre förskollärare ansåg att det var viktigt att arbeta med språket. Förskollärare A1 lyfter fram 

att samspel är viktigt då samspel är kommunikation. Evenshaug och Hallen (2001) menar att 

kommunicera innebär att skapa något gemensamt i kunskap och upplevelse, att det är en social 

process som omfattas av gemenskap. 

Avdelningen bestod av en mindre barngrupp än vanligt vilket gav pedagogerna möjlighet att vara 

delaktiga i barnens värld. Vygotskijs proximala utvecklingszon indikerar att barn lär sig i samspel 

med varandra samt att de lär sig nya saker med stöd och vägledning av vuxna (Evenshaug & Hallen 

2001). Det är viktigt att vi pedagoger finns där och vägleder barnen i nya situationer. A1 lyfter fram 

förskollärarnas arbete för att främja barns kommunikation i samspel med andra barn. Hon berättar 

att de använder ”STOPP-handen” som ett redskap i samspel. Hon vill belysa att barn ska kunna ha 

ett redskap i samspelet, för att förtydliga när man inte längre vill. Brodin (1993) menar att den 
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kommunikativa formen kan användas som redskap för att uttrycka något. Det kan innefatta blickar, 

gester, kroppsspråk och teckenkommunikation.  

Arnqvist (1993) menar att idag spelar föräldrarna en viktig roll då barn kan hämta kunskaper från 

dem. Men som förskollärarna A2 och A3 belyser så har samspel, kommunikation och 

familjförhållanden ändrats. Förskollärare A3 berättar att barn har mindre och mindre verbala 

konversationer då de flesta kontaktar varandra genom mejl och sms. Hagtvet (2004) menar att 

språkutvecklingen är kopplat till arv och miljö. Hagtvet lyfter fram att barn som inte får 

känslomässig uppskattning samt upplever brister i den tidiga utvecklingen, utvecklar sannolikt ett 

bristande språk. Hon lyfter även fram en undersökning av Snow och medarbetare, där man inte bara 

fokuserade på hur mycket språk barnet kom i kontakt med, men även kvaliteten av språket. 

Resultatet visade på att barn uppvuxen med enkelt språk utvecklar ett mindre ordförråd. 

Utöver detta belyser Hagtvet, att barn tillägnar sig språkutvecklingen mer under de första fem 

levnadsåren, då hjärnan växer som fortast. Efter det så planar utvecklingen av (Hagtvet 2004). 

Arnqvist (1993) stödjer Hagtvets teori, då han tar upp en studie kring en flicka som först fick 

språklig stimulans vid 13-års ålder. Om vi ser Hagtvets argument ur ett samhällsperspektiv skulle 

man kunna argumentera att det finns många vuxna som ägnar sig åt språklig utveckling.  

Alla tre förskollärare ansåg att TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos barn. 

Förskollärare A1 berättade om sitt adoptivbarn som kom till henne utan ett språk. Genom att 

använda sig av TAKK anammade barnet språket fort. Tisell (2009) menar att barn som lär sig 

tecken i tidig ålder har en stor fördel i den senare språkutvecklingen. Barnen lär sig bygga upp 

ordförråd på ett enklare sätt. När man talar kring användning av tecken och TAKK har det ofta 

diskuterats om barn skulle avvika från det talade språket och endast teckna. På detta svarade 

Förskollärare A1 att hon aldrig hade upplevt att barn hade avvikit från det talade språket. Arnqvist 

(1993) påpekar att språk är mer än bara ett sätt att förmedla budskap, det är även en del av vår 

kultur samt ett sätt att förstå den kultur och omvärld vi lever i. Vidare menar Arnqvist att språket 

har en social roll. Vi använder språket för att skapa kontakter med andra samt upprätthålla dessa 

kontakter (Arnqvist 1993). 

Förskollärare A2 tar upp hur TAKK skulle kunna gynna kommunikationen i framtiden. Hon 

påpekade att vi har många funktionsnedsatta vuxna i samhället som vi inte alltid kan kommunicera 

med. Genom att lära sig att använda TAKK, ger vi framtidens vuxna som har en 
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funktionsnedsättning, en chans att kunna samtala, göra sig förstådda men även bli förstådda.  Det är 

som Evenshaug och Hallen (2001) påpekade kring kommunikation att det är en social process samt 

att vi förväntar oss att den andre parten ska uppfatta budskapet. Men för att bli en effektiv 

kommunikatör måste man bli en effektiv talare men även en effektiv lyssnare. För att kunna 

kommunicera med en annan människa måste man även kunna försätta sig i den andres perspektiv 

(Evenshaug & Hallen 2001). 

Förskollärare A3 lyfter fram att TAKK gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos barn 

för att TAKK används som en språkförstärkare som ger en ökad förståelse för ordet samt att barn 

lära sig känna igen ljuden kopplat till tecknet. TAKK skulle kunna ses som en stödstruktur 

(”scaffold”) i Vygotskijs teori. Pedagogerna använder TAKK som en stödstruktur i den språkliga 

utvecklingen tillsammans med barnen. När väl barnen har börjat anamma det talade språket så drar 

sig tecknen undan mer och mer och det talade språket tar överhand. Men som förskollärare A2 

påpekade så finns tecknen kvar hos barnen även i de äldre åldrarna. 
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6 Diskussion 

Vi har valt att dela upp diskussionen i två delar. Först kommer en metoddiskussion och sedan en 

resultatdiskussion. Detta är följt av förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ metod i vårt tillvägagångssätt eftersom vi ville ge förskollärarna möjlighet att 

bidra med sina egna tankar, åsikter och tolkningar. Men det var även en chans för oss att ställa 

följdfrågor om något kändes otydligt. Genom att göra intervjuerna på plats kände vi att 

förskollärarna kunde vara mer trygga och att intervjun inte skulle kännas som formell, utan mer 

öppen. Det gav oss även möjlighet att förklara vårt syfte och våra frågeställningar i djupare detalj. 

Att ha strukturerat intervjufrågorna inom olika områden har underlättat när vi skulle analysera 

resultatet.  Då vi valde att spela in intervjuerna, kunde vi fokusera på själva intervjun utan att 

behöva avbryta för att skriva. Vi känner att denna metod bidrog till en mer öppen dialog. 

Då vårt intresse för TAKK är stort hade vi önskat att även göra observationer kring hur 

förskollärarna använda sig av TAKK. Då vi hade begränsat med tid insåg vi att det inte var möjligt. 

Vi hade även velat göra fler intervjuer på fler förskolor för att se om det finns ett mönster. När vi 

började med att leta efter potentiella förskolor, använde vi oss av internet. Vi beslutade att ta 

kontakt med förskolorna utifrån deras information från förskolans hemsida. Det visade sig att 

förskolor som angav på hemsidan att arbeta med TAKK faktiskt inte gjorde det. Vi kände att vi 

började få ont om tid och valde därför att göra intervjuer på en förskola som aktivt använde TAKK. 

Det kanske kan bli ett ensidigt resultat då alla förskollärare som intervjuades arbetar på samma 

avdelning, men vi ansåg att vi hellre ville få djupare tankegångar om arbete kring TAKK där man 

arbetade kontinuerligt med det, än att intervjua förskollärare som arbetade med TAKK när de kände 

för det. 

Vi ville gärna ha skickat intervjufrågorna till förskollärarna i förväg. Vi valde dock att inte göra det 

då vi såg både fördelar och nackdelar med detta. En fördel skulle kunna vara att förskolläraren 

kunde fundera en längre tid över sitt svar, vilket skulle kunna gett oss ett bredare resultat. Men vi 

ville inte att förskollärarna skulle prata sinsemellan kring frågorna, då detta hade gett oss ett väldigt 

ensidigt resultat, en nackdel.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Barngruppen kunde analyseras utifrån leken där förskollärarna tog upp att avdelningen hade färre 

barn, vilket tillät pedagogerna att vara delaktiga i barnens livsvärld. Men skulle användningen av 

TAKK påverkas av barngruppens storlek? Vi anser, som förskollärarna i intervjun, att storleken på 

barngruppen spelar inte någon roll, utan det är hur man arbetar som pedagog. Arbete på förskolan 

ska anpassas efter barngruppens behov och förutsättningar, så det är förskollärarens uppdrag att 

utforma verksamheten till att passa barnen, inte tvärtom. 

En annan kategori som kom upp under intervjun handlade om ekonomi och material. Ekonomi och 

budget spelar en viktig roll i förskolans verksamhet. Det möjliggör att man kan köpa in material till 

barnen samt hjälpmedel för förskollärarna. Tekniken har framskridit i dagens samhälle och kan 

bidra stort i förskolans verksamhet. Många förskolor har oftast en budget som inte tillåter dem att 

köpa dyr teknik. Vi anser att det skulle kunna vara väldigt betydelsefullt för förskolan att få tillgång 

till dagens teknik, eftersom det är vårt uppdrag att fostra goda samhällsmedlemmar som sedan ska 

komma in i vårt samhälle. Hur kan barn delta i ett samhälle vars teknik de aldrig mött? 

En kategori som också kom upp är tid, tid att planera och reflektera. Som förskollärarna tar upp 

under intervjun så går den personliga reflektionstimmen oftast åt till något annat. Vi anser att det är 

viktigt att pedagoger ges möjlighet till reflektion. Endast när vi reflekterar kan vi utvecklas, 

personligt och professionellt.  

Något som kom fram i resultatet var att utbildning är av stor vikt när det gäller arbetet i TAKK. Vi 

har intervjuat förskollärare med och utan utbildning inom ämnet och båda parter konstaterar att det 

är viktigt att ha en grund att stå på. Sedan kan grunden uppdateras med kurser och fortbildning. 

Utan grund att stå på eller förkunskaper inom ämnet finns det risk att arbetssättet inte tas på allvar. 

Det är som Heister Trygg (2004) tog upp kring utbildning, att om behovet underskattas kan det bli 

en negativ påverkan på barnets utveckling. 

Något som vi har upptäckt utifrån våt resultat är att TAKK oftast används i samband med barn som 

har en form av funktionsnedsättning. Vi anser att de barnen får en möjlighet att lära sig att 

kommunicera med ett komplement för att göra sig förstådda. Men om vi ser det ur ett 

framtidsperspektiv, vem kan kommunicera med dem då? Om inte fler förskolor börjar använda 

TAKK skulle dessa barn i framtiden ha det väldigt svårt att göra sig förstådda då ingen kan 
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kommunicera med dem. Vi vill inte påstå att dessa barn inte utvecklar sitt talade språk, men man 

måste ha det i åtanke om att det finns barn som kanske aldrig utvecklar ett talspråk. Så som vi har 

förstått användningen av TAKK skulle det kunna gynna alla barn. Det fick oss även att fundera 

kring varför inte fler förskolor använder sig av det. Vi talar om en skola för alla och där alla ska få 

en likvärdig utbildning. TAKK ska inte behöva begränsas till barn som har en funktionsnedsättning 

utan som resultatet framgick gynnar TAKK alla barn. Oftast kan pedagoger bli bekväma i sina egna 

referensramar och vågar inte prova något nytt i rädslan om okunskap. Detta bidrar till att man gärna 

väljer att stanna i ett rutinerat arbetssätt. Oftast har man fått höra ”varför förändra något som 

fungerar?”, men det gäller även att se det utifrån fler perspektiv än bara sitt eget. Hur skulle vi 

kunna ändra vårt arbetssätt för att kunna möta barnen från dagens samhälle? Då vi har ett 

förändrande samhälle kan man konkludera att vi måste ha ett förändrande arbetssätt.  

Språkutvecklingen och kommunikationen har förändrats. Detta visar tydligt på att vi måste börja 

tänka utanför våra egna referensramar och använda oss av andra metoder för att främja barns 

språkliga utveckling. En aspekt till en förändrad språkutveckling och kommunikation är att, vi idag 

har ett mångkulturellt samhälle. Det cirkulerar många språk, vilket också innebär många kulturer 

som var och en bidrar till språkutvecklingen och kommunikationen. Barn har så många språk som 

de måste hålla reda på nuförtiden. De ska lära sig engelska, samt att vissa väljer språk som franska 

och tyska. Ibland glöms modersmålet bort. Modersmål för de som kommer till Sverige från ett 

annat land men det innebär även svenska för de som är födda i Sverige. Vad krävs för att kunna lära 

sig fler språk? Hur kan barn som inte behärskar sitt eget modersmål lära sig ett nytt språk? Vi anser 

att ibland krävs det för mycket av barn när det gäller språk. Man kan tänka sig att alla vill ha barn 

som kan tala många språk men glömmer bort det viktigaste språk av alla, sitt eget. 

För att kunna främja språkutveckling och kommunikation kan vi se på arvet och miljön, där språket 

utvecklas. För att kunna göra en förändring inför framtiden måste vi börja idag. Nu lever vi i ett 

stressat samhälle där barnen har många aktiviteter, sitter framför TV, datorn och samtalar via SMS. 

Oftast hinner man inte samtala med varandra. Är detta som vi vill att barnen ska få med sig i 

samhället? Vi vill inte påstå att man inte ska få göra alla dessa aktiviteter eller använda sig av 

dagens teknologi, men man skulle kunna hitta en balans? Många gånger har man fått höra hur 

föräldrar anser att det är förskolan som ska fostra och lära barnen. Men det krävs ett samspel och en 

balans för att barn ska kunna utvecklas i en helhet. Det är upp till pedagogerna på förskolan att på 
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ett så mångsidig sätt som möjligt göra roligt för barnen att lära sig språket och kommunicera med 

andra.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att genomföra en observationsstudie genom att följa ett barns 

språkutveckling genom användningen av TAKK. 

Något som kom fram under vår studie var att användningen av TAKK oftast associerades med barn 

som har en funktionsnedsättning.  Det hade varit intressant att träffa de barn som har gått på 

förskolan tidigare och se hur TAKK har gynnat deras språkutveckling och kommunikation. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Användningen av TAKK 

- Varför valde ni att använda TAKK? 

- För vem finns TAKK? 

- Hur ser ni på användningen av TAKK?  

Språkutveckling/Kommunikation 

- Hur ser ni på barns språk/språkutveckling idag? 

- Hur ser ni på barns kommunikation idag? 

- Hur anser ni att TAKK gynnar språkutveckling och kommunikation hos barn? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor vid uppföljningsintervju 

 

- Hur ser ni på storleken av barngruppen för att kunna arbeta med TAKK? 

- På vilket sätt skulle storleken av barngruppen påverka språkutvecklingen och 

kommunikationen hos barn? 

- Anser ni att ekonomi påverkar ert arbete med TAKK? 

- Anser ni att tiden ni har påverkar ert arbete med TAKK? 

- Finns det material som underlättar ert arbete med TAKK? 


