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Sammanfattning 
 
Inledning: 
Denna kvalitativa studie handlar om pedagogernas inställning och erfarenhet till 
”alternativ och kompletterande kommunikation” (TAKK) och vilken problematik som 
kan uppkomma med arbetet i förskolans verksamhet. Språket har en central roll i vårt 
samhälle och finns överallt. När det verbala språket inte fungerar behövs det alternativa 
metoder för att kunna kommunicera och göra sig förstådd på. Inom förskolans 
verksamhet är TAKK en aktuell metod som ofta används för att främja barns 
språkutveckling.  
 
Syfte: 
Denna studie handlar om att undersöka pedagogernas intresse och erfarenhet till TAKK 
som en språkutvecklande metod och om de ser någon problematik i arbetet med TAKK 
i förskolan.  
 
Metod: 
Metoden som användes i denna kvalitativa studie var intervjuer där fem förskollärare 
och en specialpedagog medverkade. Det insamlade materialet från intervjuerna 
analyserades och sammanställdes för att ge ett tillförlitligt resultat som besvarade syftet 
med studien. 
 
Resultat: 
Studien visar att förskollärarna ser både fördelar och hinder med metoden. Den kan 
bidra till att utveckla barnens ordförråd och innebär att barn kan använda olika sätt att 
kommunicera, både verbalt och visuellt. Den gynnar framför allt barn med bristande 
verbal förmåga. Ett hinder är bland annat bristande utbildning och att den kan upplevas 
som onödig, exempelvis av föräldrar 
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INLEDNING  
Människor idag kommunicerar på många olika sätt och det är viktigt att alla barn får 
samma förutsättningar till att utveckla sitt språk så tidigt som möjligt. Många barn 
tillbringar tid på förskolan under sina första år och det är betydelsefullt att pedagogerna 
arbetar på ett språkstimulerande sätt och införskaffar sig den kunskap och de 
erfarenheter om barns språkutveckling som finns. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 
2016, s. 11) framgår det att förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
(TAKK) är en aktuell och språkutvecklande metod som många förskolor och även 
skolor använder sig av idag. Syftet med TAKK är att bygga kommunikation och språk i 
samspel med andra. Förskolor har tidigare arbetat med TAKK främst för barn med 
någon form av funktionsnedsättning eller språkstörning samt för de flerspråkiga barnen. 
Då många pedagoger varit positiva och börjat intressera sig mer för att utveckla arbetet 
med TAKK har vissa förskolor valt att arbeta mer regelbundet och tillsammans med 
hela barngruppen oavsett om det finns behov eller inte (Heister Trygg 2010, ss. 9,16). 
 
Vi kom i kontakt med TAKK under vår utbildning och VFU och var enade om att vi 
ville få en djupare förståelse för hur TAKK användes i förskolans verksamhet. Det vi 
har upplevt under utbildningen är framför allt att det ger barnen ett verktyg till att kunna 
kommunicera med, att det är ett lustfyllt och roligt sätt att arbeta på och att 
lärandemiljön blir både bättre och lugnare. Vi har valt att avgränsa vår studie genom att 
rikta in oss på ett mer kritiskt tänkande. Det innebär att vi vill se om det finns någon 
problematik i att arbeta med TAKK i förskolan.  

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka pedagogernas inställning och erfarenheter till 
TAKK som språkutvecklande metod och om de ser någon problematik i arbetet med 
TAKK i förskolan.  

Frågeställningar 
Vilka fördelar har metoden TAKK? 
Vilka hinder är knutna till metoden i den pedagogiska praktiken? 
Vilken betydelse har utbildning i metoden? 
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BAKGRUND 
I bakgrunden kommer vi att lyfta språkutveckling och presentera den över tid. Vi har 
valt att titta på språkutveckling utifrån två perspektiv. Vygotskij och Piaget är två 
teoretiker som med sina tankar och teorier har påverkat och format synen på barns 
språkutveckling i förskolans verksamhet.  

Språkutveckling  
För att barn ska kunna få de bästa förutsättningarna till att utveckla sitt språk krävs det 
ett gott samspel mellan barnet och de vuxna i dess närhet redan från det att barnet är 
nyfött. Det är framför allt genom upprepningar av ord som barn lär sig och kan ta till sig 
språket (Lacerda 2008).  Barn utvecklar sitt språk i varierande takt och utvecklingen ser 
väldigt olik ut från barn till barn. För barn med någon form av språkstörning krävs det 
att orden upprepas betydligt fler gånger än för ett barn utan språkstörning (Holmström 
2015, ss. 9-11). Vygotskij (2001, s. 333) menar att språkinlärning bygger till stor del på 
imitation. Det barnet inte redan kan, lär de sig från andra genom samarbete och 
kommunikation med andra vuxna eller äldre barn.  
 
Vygotskij och Piaget är två teoretiker som har haft en central roll för forskning om 
barns språkutveckling under de senaste decennierna. Deras tankar om barns 
språkutveckling skiljde sig dock åt. Piaget menade att barns tänkande kommer före 
språket och att barnet är egoistisk i sin kommunikation då det enbart vill få sina inre 
behov tillfredsställda, detta kallade Piaget för egocentriskt tal. Det egocentriska talet går 
före det socialiserade talet. Vidare menade Piaget att barnet måste ha nått en kognitiv 
utveckling innan språket kan utvecklas och användas i sociala sammanhang. Detta höll 
inte Vygotskij med om utan tvärtom så var barnet både socialt och kommunikativt från 
början. Det är barnets språk som kommer före tänkandet och språket utvecklas i sociala 
sammanhang och tillsammans med andra. Vidare menade Vygotskij att det sociala talet 
går före det egocentriska talet. Genom kommunikation och samarbete utvecklas 
lärandet. Det är barnets sociala erfarenheter som bidrar till att språkutvecklingen ska 
fungera (Svensson 2013, ss. 33-38). Utan någon social kommunikation sker det ingen 
utveckling i vare sig språket eller i tänkandet. Kommunikation bygger på en ömsesidig 
förståelse och på ett avsiktligt överförande av tankar och erfarenheter. För att detta ska 
ske krävs det olika sätt att kommunicera på. Vidare förklarar Vygotskij att ett ord som 
ingen förstår är bara ett tomt ljud och har ingen betydelse, det tillhör inte ett språk 
(Vygotskij 2001, ss. 10, 37-39). 
 
Vygotskij och Piaget var eniga om att tänkande och språk hör samman och att 
kommunikation (inte enbart det verbala språket) var viktig för barns språkutveckling. 
Vuxna i barnets omgivning bör vara tillåtande, lyssna in och låta barnet testa själv och 
göra om så många gånger det själv vill. Genom sampel, lyhördhet och att bemöta barnet 
med enkla meningar och bekräfta barnets försök till kommunikation bidrar det till 
språkutveckling. Det är framför allt de erfarenheter som barnen gör under sitt första 
levnadsår som är viktigast. Vygoskijs sociokulturella teori är den som är mest aktuell 
vad gällande modern forskning kring barns språk, då barnen tillsammans med vuxna 
och andra äldre barn har visat sig bidra stort till språkutveckling (Svensson 2013, ss. 33-
38).  
 
Brereton (2010) förklarar att om barn inte får chansen till att uttrycka sina behov på 
något sätt kan det leda till en inre frustration och få en negativ påverkan på barnet. Små 
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barn som ännu inte utvecklat sitt verbala språk kan ha lättare att uttrycka sina behov 
genom ett tecken. Barn som använder tecken tillsammans med det talade språket både 
ser, hör och känner ordet. Eftersom fler sinnen stimuleras samtidigt blir det lättare och 
ger barnet större möjligheter att ta till sig ordet och förstå dess innebörd. Det kan även 
bidra till att barnen får en större förståelse för grammatikens uppbyggnad. Vissa barn 
har lättare att se en bild eller en symbol framför sig för att förstå ord. Då är 
teckenanvändandet en bra metod för att koppla samman dessa. En fördel med att barn 
lär sig teckna är att de får ytterligare ett språk och ytterligare ett sätt att kunna 
kommunicera och göra sig förstådda på. Cress och Marvin (2003) menar att alla barn 
uttrycker sig olika i början. Dock finns en viss risk med att vänta för länge med att sätta 
in språkutvecklande metoder, speciellt om barn är i behov av det. Väntar man för länge 
kan det leda till ett försenat eller försämrat språk. Ju tidigare man börjar införa metoder 
som kan hjälpa barnen i dess språkutveckling desto bättre.  

 

Pedagogernas roll i barns språkutveckling 
Många barn tillbringar tid på förskolan under sina första år.  Verksamheten har en 
naturligt och central roll när det kommer till att bygga upp och stärka barns 
språkutveckling. Förskolan ska utforma miljöer och skapa situationer där barnen kan 
känna sig trygga och engagerade och får möjlighet att utveckla sin språkförmåga. 
Pedagogerna ska uppmärksamma och stötta barnen i dess olika försök till att formulera 
sig verbalt, de ska även synliggöra barnens olika intressen och uppmärksamma deras 
kunskaper inom språk. En värdering av barnens språkförmåga ska utgå ifrån barnens 
språkliga kompetens och inte efter hur barnen formulerar sig genom det talande språket 
eller vid vissa situationer (Svensson 2010). I (Lpfö 98 rev. 2016, s. 10) framgår det att 
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra. Enligt Pantaleo (2007) måste pedagoger vara 
kritiskt medvetna om hur de använder språket i barngruppen. Det räcker inte med att 
bara föra diskussioner med barnen utan de måste själva vara medvetna om hur en 
diskussion går till och hur språket används som ett verktyg för att kunna samtala 
tillsammans. Pramling Samuelsson (2010) menar att pedagoger bör reflektera mer över 
de olika arbetsmodeller som finns, införskaffa sig kunskap om hur de väcker barnens 
intresse och hur man på ett medvetet sätt tar till sig barnens idéer och erfarenheter. 
Kommunikationen på förskolan har en stor betydelse då det kan resultera i barns 
delaktighet i aktiviteter och situationer som rör språk. Även Cress och Marvin (2003) 
vidhåller vikten av att pedagogerna måste ha kunskap om de metoder och det material 
de använder i förskolan eftersom de ibland måste anpassas helt efter individen och inte 
tvärtom. Pedagogerna måste också ha vetskap om hur man kan anpassa miljöer så att de 
blir språkutvecklande för barnen i verksamheten. Även förståelse för att språket inte går 
att stressa fram genom att exempelvis ha ett strängare beteende gentemot barnen. För ju 
strängare bemötande ett barn får desto sämre utvecklas språket. Barn behöver stöttande 
pedagoger som ger dem feedback och ser deras framsteg istället för att se 
misslyckanden.  

TAKK, en språkutvecklande metod 
För att underlätta arbetet med barns språkutveckling finns olika metoder, hjälpmedel 
och arbetssätt som kan bidra till att kommunikation ska uppstå. Alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som kan 
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göras för att ersätta bristande tal i kommunikationen mellan människor. Tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en AKK-form som ofta 
felaktigt blandas ihop med tecken som stöd (TSS). TSS är till för att underlätta 
kommunikationen för personer som blivit döva eller hörselskadade i vuxen ålder och 
som redan har ett fungerande tal som de fortsätter använda. TAKK bygger på att tecken 
tillsammans med det talade språket kan stödja barnen i dess språkutveckling. Målet med 
TAKK är att kommunicera i alla situationer och inte enbart vid bestämda tillfällen. 
Tidigare var TAKK främst en metod som användes för att främja språkutvecklingen för 
barn med någon form av funktionsnedsättning eller språkstörning samt de barn som har 
ett annat modersmål än svenska eftersom det skulle underlätta lärandet av det svenska 
språket. Intresset för att använda tecken i sociala sammanhang som ett komplement till 
det talade språket har funnits under lång tid tillbaka men brist på intresse från forskare 
och försämrad ekonomi gjorde att det dröjde ända fram till början av 2000-talet innan 
teckenanvändandet blev aktuellt. Först då började olika teorier och modeller undersökas 
och utarbetas. Systematiska handlingsplaner diskuterades och insatser som involverade 
fler grupper i samhället utvärderades (Heister Trygg 2010, ss. 9, 19, 27-28, 33, 66). 
Intresset för den alternativa kommunikationen gjorde att människor med 
funktionshinder och barn med diagnoser inkluderades på ett nytt sätt och fick möjlighet 
att utveckla sitt språk (Holmström 2015, s. 11).  

Forskning om TAKK  
Heister Trygg (2010, ss. 9-10) menar att det är positivt att intresse och nyfikenhet finns 
hos pedagogerna i förskolan. Teckenanvändande ses ofta som språkutvecklande men det 
finns en del brister i både dokumentation och tidigare forskning. Det behövs mer 
forskning och beprövad erfarenhet kring teckenkommunikation. Enligt Brereton (2010) 
kan det finnas en del problematik för pedagoger att arbeta med TAKK på förskolan. En 
uppfattning kan vara att det upplevs som stressande och som ett extra moment utanför 
de vanliga uppgifterna. Vissa förskolor har gjort valet att inte arbeta med TAKK 
eftersom pedagogerna upplevt metoden som problematisk. Detta menar författaren beror 
helt på hur målmedvetet man som pedagog arbetar, hur sammansvetsade kollegorna är 
och vilket material man hittat. Cress och Marvin (2003) förklarar att forskning har visat 
att teckenanvändande metoder fungera väl för barn som är 3 till 8 år men det går att 
börja ännu tidigare. Dock bör man ha vetskap om att språkutvecklande metoder inte 
inger någon garanti. Forskning och klinisk erfarenhet har inte gett några absoluta svar 
för att talförmågan gynnas på lång sikt. Däremot kan de som arbetar med 
språkutvecklande metoder och kommunikation beskriva hur ett visst barn svarat på 
verbalt språk genom metoden. Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013) menar att de inte 
fann något direkt stöd i sin studie för att teckenanvändande skulle ha någon 
påskyndande inverkan på spädbarn i deras tidiga språkutveckling, vilket tidigare 
påståtts. Det gjordes två undersökningar där en grupp mammor utbildades i 
teckenanvändande medan den andra gruppen mammor inte fick någon utbildning. 
Sammanlagt var det 40 spädbarn i åldrarna 8-20 månader som deltog. Det gjordes 
många undersökningar och granskningar för att bedöma spädbarnens språkutveckling. 
Resultatet av undersökningen gav inget större stöd för att uppmuntran med hjälp av 
teckenanvändande skulle påskynda barnens språkutveckling. Däremot visade resultatet 
att barn som växt upp i en språkhämmande miljö inte påverkas av tecken som stöd alls. 
Enligt Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) fann de i deras studie att 
teckenanvändandet tillsammans med det talande språket i tidig ålder visst kan vara 
språkutvecklande då det framkommit i deras resultat. Det ger starka bevis för att 
tecknande inte hämmar den verbala språkutvecklingen utan snarare kan underlätta. 
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Undersökningen gjordes i ett laboratorium där 103 11-månaders spädbarn deltog. 
Spädbarnen delades in i olika grupper där bedömningar och språktester genomfördes. 
Föräldrarna till spädbarnen delandes in i två grupper där en grupp fick information och 
utbildning i teckenanvändande. Den andra gruppen fick ingen information eller 
utbildning i teckenanvändande. Efter att undersökningarna var klara jämfördes de båda 
grupperna. Det framkom av resultatet att tecken inte hindrar det verbala språket hos 
spädbarn, det kan vara till fördel och främja barnens språkutveckling. 

Sociokulturell teori 
I denna studie har vi valt att utgå från den sociokulturella teorin som bygger på 
Vygotskijs teori om språkutveckling men som sedan har utvecklats vidare av andra 
forskare (Skolverket 2012, ss. 27-28). Vi anser att den sociokulturella teorin är relevant 
för vår studie och kan kopplas till vårt syfte då fokus ligger på kommunikation, samspel 
och barns språkutveckling (Kultti 2012, ss. 21-22).  Inom sociokulturell teori finns det 
centrala delar som beskriver att lärandet har med relationer mellan människor att göra 
och genom deltagande och samspel där språket och kommunikationen är viktig för 
lärprocesser (Dysthe 2003, s. 31). Ett grundläggande faktum är att barnets 
språkutveckling sker i kommunikationen med andra (Vygotskij 2001, s. 332). Enligt 
Hwang och Nilsson (2011, ss. 66-67) menar Vygotskij att barnen bygger upp kunskaper 
om sin omvärld genom sina erfarenheter samt att den sociala och kulturella 
samhörigheten som barn tillhör är viktig. Barnens sociala sampel utvecklas tillsammans 
med föräldrar, syskon och pedagoger. Barn utvecklar kognitiva verktyg för att lösa 
problem och tolka sin omvärld genom språket. När språket inte räcker till kan 
alternativa metoder exempelvis TAKK vara till hjälp för att kommunikationen ska 
fungera i samspel med andra. 
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METOD 
Under metod redogörs för begrepp, val av metod, urval, genomförande, forskningsetiska 
principer och analys. 

Kvalitativ metod och hermeneutik 
I vår studie använde vi kvalitativ metod då vi genomförde intervjuer för att få de svar 
som var relevanta till vårt syfte. Kvalitativ metod innebär ett mer djupgående arbete, där 
fokus läggs på att det insamlade datamaterialet systematiskt bryts ner och undersöks för 
att sedan försöka förstå och söka sig till det betydelsefulla som eventuellt kan ge svaret 
på syftet (Fejes & Thornberg 2015, ss. 34-35). Utifrån kvalitativ metod med 
hermeneutiken som vetenskaps-teoretisk grund går det att undersöka vårt 
kunskapsområde mer djupgående. Hermeneutik utgår ifrån kunskapskällan om 
igenkännandet eller empatin, vilket handlar om att förstå och inte bara begripa 
intellektuellt. Hermeneutik bygger på att använda sin egen förståelse, sina tidigare 
erfarenheter, upplevelser och minnen satt i relation till då man tolkar andra människors 
känslor och perspektiv. Dock kan hermeneutiken vara ett väldigt osäkert sätt att 
använda sig av då tolkningar av andra människors upplevelser och känslor inte är 
testbara. Det påverkas även av tolkarens egna värderingar, förståelse och helheten av det 
sammanhang som berörs. Nackdelarna kan dock vara att studien inte blir tillförlitlig då 
det är svårt att kontrollera svaren och tolkningarna på ett korrekt sätt. Därför är det 
viktigt att visa hur bearbetningen av det insamlade materialet har gått till (Thurèn 2007, 
ss. 94, 103). Genom att vi använt oss av citat från respondenterna så stärker det 
trovärdigheten för vår studie. Vi har båda två tidigare erfarenheter från förskolan och 
kunskap om hur barn lär och tar till sig nya saker och det ser vi som en tillgång för 
studien. Men vi är också medvetna om att man i forskningssammanhang inte ska vara 
subjektiv, man behöver kritiskt fundera över sina tolkningar och slutsatser. 

Studiens tillförlitlighet 
I vår studie har vi försökt att tydliggöra vårt tillvägagångssätt och genomförande. Vi har 
beskrivit vår metod och den teori vi valt att utgå ifrån. För att studien ska hålla en god 
kvalitet har vi utformat intervjufrågor som inte ska kännas svåra eller på något vis 
utpekande att besvara. Vi har även använt oss av citat ifrån de personer som vi 
intervjuade för att förstärka respondenternas egna utsagor. På detta sätt vill vi stärka 
studiens tillförlitlighet. Genom att vi håller oss till vårt syfte blir studien trovärdig. 
Tillförlitlighet och trovärdighet innebär att forskare måste förhålla sig till vissa regler i 
en undersökning. En av dessa är att kunna redogöra för hur undersökningen har gått till 
och genom detta kunna styrka trovärdigheten på ett korrekt sätt (Bryman 2011, ss. 354-
355). I en undersökning bör utdrag ur exempelvis intervjuer eller observationer finnas 
med så att läsaren kan ta del av de insamlade data, vilket kan styrka att tolkningar av 
data inte är övertolkningar utan svarar mot de respondenterna har sagt och menat. Även 
de metoder och teorier som används bör vara tydligt beskrivna. Kvalitet handlar om en 
tydlig, pålitlig redovisning, medvetenhet om ens egen påverkan, känslighet för att lyssna 
in situationer och delaktighet i undersökningen (Fejes & Thornberg 2015, ss. 260-261). 
Som exempel gäller det att visa känslighet och hänsyn i valet av intervjufrågor, vad som 
framgår i undersökningen och vara delaktig under hela processen (Bryman 2011, s. 49). 
Trovärdighet (validitet) innebär att man undersöker det som man verkligen ska 
undersöka och ingenting annat. Det gäller att hålla sig inom ramarna för det syfte som 
undersökningen har (Thurén 2007, s. 26).  
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Urval  
I vår studie ingick det fem utbildade förskollärare från två olika förskolor och en 
specialpedagog. Den ena förskolan arbetade med TAKK och den andra gjorde det inte. 
Vi valde intervju som metod då vi ansåg att detta var det mesta tillförlitliga och 
trovärdiga sättet att få de svar vi behövde till vår studie. Vi frågade de pedagoger vi 
ville ha med i studien om de ville medverka på intervjun och efter klartecken mejlade vi 
intervjufrågorna i förväg. Specialpedagogen kontaktade vi via telefon och sms för att 
fråga om hon ville medverka i intervjun. Vi använde oss av bekvämlighetsprincipen 
som innebär att välja lättillgängliga personer som vi redan var bekanta med genom 
tidigare erfarenheter och som vi trodde skulle kunna tillföra något till vår studie. 
Bryman (2011, ss. 212, 433) menar att det hör till vanligheten att som forskare lämna ut 
information och intervjufrågor i förväg då man vill ge intervjupersonen en förklaring till 
syftet med studien. Bekvämlighetsprincipen beror på att personerna man vill intervjua är 
lättillgängliga, vilket vi anser är en rimlig motivering mot bakgrund av de begränsade 
tidsramarna för studien. 

Genomförande 
Studien genomfördes på två förskolor i en mellanstor stad i Sverige. Vi valde att fråga 
de förskolor som vi var bekanta med sedan tidigare. Vi skickade mejl till förskolorna för 
att boka tid och de fick intervjufrågorna i förväg. Eftersom vi ville få den bästa kvalitén 
då vi spelade in intervjuerna på mobil och diktafon, förde en av oss anteckningar menas 
den andra intervjuade. Vi satt under alla fem intervjuerna i de avskilda personalrummen. 
Vi tog kontakt med en specialpedagog genom sms efter rekommendation från en av 
förskolorna. Specialpedagogen kontaktade oss via telefon och ett möte blev bokat. 
Intervjun genomfördes i specialpedagogens rum och spelades in med diktafon. Bryman 
(2011, ss. 420, 421) menar att intervjuer bör spelas in för att sedan transkriberas.  Om 
man endast antecknar är det lätt att missa speciella fraser eller uttryck. Det är ett viktigt 
förhållningssätt för den detaljerade analysen. Vidare framgår det att intervjun bör hållas 
i enskilda rum för att förhindra störande moment som skulle kunna påverka kvalitén av 
inspelningen negativt. Personen som blir intervjuad kan känna sig mer avslappnad då 
ingen hör vad som sägs under intervjun.  

Etiska principer 
Det finns etiska principer inom svensk forskning som är viktiga att ta hänsyn till och de 
är:  
 

• Informationskravet- innebär att personerna som deltar i forskningen ska få 
information om studiens syfte. Det innebär bland annat att försökspersonerna 
ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så 
önskar. 
Vi tog hänsyn till informationskravet genom att informera personerna som 
deltog i intervjuerna vad vårt syfte var och vad de hade för rättigheter under 
intervjun.    

 
• Samtyckeskravet- deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Om någon är minderårig brukar vårdnadshavares godkännande 
krävas. 
De personer vi intervjuade var inte minderåriga vilket gör att vi inte behövde 
skicka ut något missivbrev utan de fick själva bestämma över sin medverkan. 
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• Konfidentialitetskravet- uppgifter om alla de personer som ingår i studien ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till dem. De intervjuer vi har 
inspelat på mobilen och diktafonen kommer att raderas efter att studien är klar. 
Anteckningarna som gjordes under intervjuerna som finns på papper och dator 
kommer att raderas och slängas bort efter att studien är klar. Förskollärna och 
specialpedagogen fick fingerade namn och förskolorna vi varit på namngavs till 
förskola 1 och förskola 2.  

 
• Nyttjandekravet- De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet. De uppgifter vi samlat in kommer endast att 
användas i forskningssyfte till vår studie (Bryman 2011, ss. 131-132). 

Analys 
Det insamlade materialet analyserades genom att vi tillsammans först lyssnade igenom 
intervjuerna samtidigt som vi tittade igenom de anteckningar vi fört under tiden 
intervjuerna pågick. Därefter lyssnade vi återigen igenom intervjuerna samtidigt som vi 
skrev ner allt som sades. Vi strukturerade upp vad pedagogerna svarade under varje 
intervjufråga för att sedan dela in svaren i de pedagoger som svarade på liknande sätt 
vid samma fråga och vad som skiljde sig åt. Återigen strukturerade vi upp det 
bearbetade materialet för att sedan dela in det i passande kategorier så att det svarade på 
våra frågeställningar. På detta sätt kunde vi få tillförlitliga svar på våra frågeställningar 
och arbeta fram ett resultat som vi kunde använda oss av. Fejes och Thornberg (2015, s. 
35) menar att i en analys är utmaningen att skapa mening ur allt det insamlade 
materialet. Se vilket som är relevant för att sedan identifiera och se de betydelsefulla 
mönstren.  
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RESULTAT 
I detta stycke presenteras det resultat som framkom av de svar de sex intervjuade gav. 
Utifrån svaren kategoriserades innehållet i underrubriker för att lättare få en översikt av 
själva resultatet. Den första delen beskriver de fördelar som finns med TAKK utifrån 
pedagogernas svar. Det följs sedan av vilka hinder pedagogerna kunde uppleva med 
metoden. Avslutningsvis framgår utbildningens betydelse. Detta resultat kopplas 
samman med vårt syfte. På förskola 1 arbetar de inte med TAKK medan de på förskola 
2 arbetar aktivt med metoden. Syftet med att ha med förskola 1 är att påvisa hur 
pedagogernas tankar och inställning till metoden kan se ut. 
 

TAKK-metodens fördelar 
De flesta pedagoger på de båda förskolorna vare sig de arbetar med TAKK eller inte har 
en positiv inställning och är öppna för att arbeta med metoden. På förskolan 1, nämner 
Martina att hon tror att metoden skulle hjälpa för de barnen som har det jobbigt med 
språkutvecklingen.  Susanne nämner att det kan vara till fördel att använda alternativa 
metoder både för att det blir något gemensamt i hela barngruppen och för att det kan 
bidra till barnens sätt att kommunicera med varandra. Robert förklarar att man som 
pedagog i första hand måste ha en tro på barnet och en vision, då kan man använda 
många olika metoder i arbetssättet för att komma dit man som pedagog önskar. Vidare 
förklarar Robert att om TAKK är en beprövad metod som visar sig bidra till barnens 
språkutveckling finns det inga hinder för att börja arbeta med det om behovet skulle 
uppstå eller om sådana direktiv från förskolechefen skulle ges.  
 

Robert: Någonting som väcker intresse till exempel som praxis använder man ju 
ofta för språkutvecklingen och så du kan ha ett syfte och ett mål, temat hur får vi 
in det i temat, man kan ha många olika metoder att använda oss av.  
 
Robert: Vi stänger ju inga dörrar för… Om TAKK nu är vetenskapligt beprövat 
eller erfarenhets beprövat som kan vara bra för barns utveckling. 

 
På förskola 2 arbetar pedagogerna med TAKK. Sedan ungefär fem år tillbaka har hela 
arbetslaget fått gå en kurs i ”teckenkommunikation, TAKK” då de skulle inför metoden 
i verksamheten. Birgitta och Majken förklarar att de har mycket positiva erfarenheter av 
att arbeta med TAKK. Majken förklarar att hon upplever att barnen tar till sig orden på 
ett annat sätt då de både hör, säger och tecknar orden vilket ledder till en 
språkförbättring och kan bidra till att ordförrådet utvecklas. Vidare berättar Majken att 
det är väldigt spännande att arbeta med metoden. TAKK är väldigt positivt och kan 
hjälpa barnen att förmedla det de vill få fram. Exempelvis barn med särskilda behov 
som har svårt att uttrycka sig verbalt kan teckna istället. Likaså de flerspråkiga barnen 
som ännu inte har det svenska språket, ibland kan det vara lättare att ta till ett tecken. 
Birgitta förklarar att hon ser många fördelar med att använda metoden i barngruppen. 
Hon beskriver hur ett barn som inte pratar mycket gör tecknen som exempelvis mjölk 
vid matsituationer och ett annat barn med otydligt tal som genom tecken i kombination 
med talet kan göra sig förstådd. Vidare menar Birgitta att om man inte förstår vad den 
andra försöker säga blir det väldigt frustrerande för både pedagogerna och barnen. Kan 
då ett tecken hjälpa och underlätta förståelsen och kommunikationen är det bara till 
fördel. 
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Birgitta: Nämen det är ju det att förstår vi inte varandra så hjälper det enormt om 
de kan visa. Ibland förstår inte jag och då säger jag att nu måste du visa med 
tecken och då gör han det. Jag bara, åh nu förstår vi varandra igen. Det är 
jättejobbigt när man inte förstår och det måste ju vara ännu mer frustrerande när 
dem inte blir förstådda. Till slut går dem ju, äh orkar inte. Då blir man ju så 
besviken, hur ska då barnet känna sig?  

Upplevda hinder 
Pedagogerna lyfter fram en viss problematik i att arbeta med TAKK som metod i 
förskolan. Genom svaren från de intervjuade framgår det att problemen ser olika ut på 
de två förskolorna. På förskola 1 som inte arbetar med TAKK framgår det att metoden 
kan upplevas som något av ett krav. Susanne förklarar att det är viktigt att se till vilken 
påverkan ytterligare arbetsuppgifter skulle ha för inverkan på verksamheten. I en redan 
stressad miljö skulle ytterligare ett arbetssätt att förhålla sig till kanske kännas lite som 
en press 
 

Susanne: Det är väl det just att det skulle kännas som en press och att det blir en 
stress då man redan är stressad. Nej annars så… att det är en väldigt enkelt grej 
egentligen om man kommer in i det mera tänker jag.  

 
Vidare nämner Susanne att ens förhållningssätt till nya metoder och arbetssätt i 
verksamheten nog har en stor betydelse. Känner man som pedagog att något känns svårt 
eller att det finns annat att fokusera på då blir ens förhållningssätt till arbetet kanske inte 
bra. Samma är det om något upplevs jobbigt eller tråkigt men det har ju mer med dålig 
inställning ifrån en själv att göra. Martina berättar att mycket fokus just nu ligger på 
personalen då den är ny men att det vid ett senare tillfälle inte skulle vara något hinder 
att påbörja ett arbete med metoden om det skulle bli aktuellt.  
 

Susanne: Liksom att bara vad jobbigt att behöva lära sig något nytt. En tråkig 
inställning men ah.. lite som press typ känner jag om de skulle ta upp det här nu, 
att nu ska vi börja använda det… hur ska det gå liksom det… som att det ses 
som något jobbigt mer än dåligt men det är ju sån här dålig inställning bara från 
min sida.   
 
Martina: Just nu är vi inne i en fas men ny personal så att vi har en helt ny 
personalgrupp så att det finns mycket annat att jobba på just nu sen kan man ju 
utveckla det såklart.  

 
På förskola 2 som arbetar med TAKK framgår det genom intervjuerna att många tecken 
som används är liknande och påminner om varandra i rörelserna som görs, vilket 
Birgitta förklarar är svårt att hålla isär. Om det är tre tecken som görs på ungefär samma 
sätt då är det lätt att göra fel, exempelvis fisk, morot och gul. Birgitta berättar också att 
det är väldigt många tecken som ska bli ihågkomna och om de inte användes 
kontinuerligt i vardagen så glöms de lätt bort. 
 

Birgitta: Det är ju att komma ihåg, många tecken är så lika och jag blandar ihop 
men då säger specialpedagogen att det gör ingenting om vi gör fel, eller fel är 
det väl inte, huvudsaken är att ni tecknar och säger orden.  
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Robert nämner att samarbetet med hemmet och att informera barnens föräldrar om de 
metoder som används är viktigt. En förklaring till vad metoden är, vad den avvänds för, 
hur den används och varför, är viktigt att ge föräldrarna. Birgitta berättar att hon har bra 
erfarenheter kring föräldrarnas bemötande vad gäller TAKK. De flesta har varit positiva 
men det kan vara svårt att förklara vad TAKK är och varför den används.  Det är viktigt 
att berätta att det används i hela barngruppen så att ingen pekas ut. Vidare förklarar 
Birgitta att en del barn till och med lär sina föräldrar olika tecken hemma, vilket har 
varit väldigt positivt från föräldrarnas sida. Dock kan det ibland uppstå lite svåra 
situationer då föräldrar inte förstår varför TAKK används eller inte ser någon nytta med 
det, speciellt om metoden verkligen behövs för just det barnet. Det är svårt med 
ifrågasättande föräldrar.  
 

Birgitta: Det är det enda negativa, föräldrar som inte vill, andra föräldrar tittar, 
varför tecknar han eller hon den kan ju prata.  

 
Majken tar upp att det finns en problematik med att hålla i arbetet med TAKK då det 
inte finns något barn med behov av det. Det går självklart att fortsätta arbeta med det 
ändå men oftast övergår tecknandet i enbart verbal kommunikation då det kan upplevas 
som lite enklare. 
 

Majken: Och ja… svårigheten är också att hålla i tecken som stöd när man inte 
egentligen känner att man inte behöver när man inte har barn med särskilt behov 
av stöd. Bara att man ändå jobbar aktivt med det är en svårighet att hålla i. Man 
skulle kunna göra det mycket mer även om man inte har behov.  

 
Utifrån intervjun med specialpedagogen framgår det att den problematik som kan 
uppstå är vid möten med arbetslag där endast en person av fyra gått en kurs i TAKK. 
Oftast fanns det någon på avdelningen som kan lite mer än de andra. Specialpedagogen 
nämner även att TAKK är en metod som kanske inte passar alla att arbeta med eftersom 
alla är olika. Vidare förklarar hon att hon upplever det lite svårt då hennes egen 
erfarenhet kring metoden inte är så stor. 
 

Utbildningens roll och betydelse 
Utifrån intervjusvaren är alla fem pedagoger överens om att utbildning i TAKK behövs 
för att kunna arbeta med metoden. Robert nämner att det är som med allt annat i 
verksamheten, det måste alltid finnas en bakgrund, ett syfte och kunskap kring det som 
ska arbetas med. Så en utbildning är en förutsättning. Susanne förklarar att genom 
utbildning får man en djupare förståelse till varför metoden används så man verkligen 
blir övertygad och ser de positiva fördelarna till varför TAKK används. Utbildning 
måste även finnas då man ska komma igång med arbetet så det blir en del av 
verksamheten. Birgitta och Majken som har gått utbildningen berättar att det var en liten 
utbildning på tio timmar vid tio tillfällen. Majken berättar att det var en grundkurs i 
tecken som stöd som deras dåvarande specialpedagog höll i. Birgitta förklarar att det 
måste finnas en grund att stå på när man börjar arbeta med TAKK. Finns det ingen 
utbildning vet man ju inte var man ska börja eller hur man ska gå tillväga. Vidare 
förklarar Birgitta att genom den utbildningen de i arbetslaget tidigare har gått, fick de en 
grund att börja arbeta med. Majken påtalar att utbildning inom TAKK behövs 
framförallt då fler barn med särskilda behov finns inom verksamheten och behöver ges 
möjlighet till att kunna kommunicera och göra sig förstådda. 
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Birgitta: men man kan ju liksom inte bara börja utan man behöver ju ha nån 
grund att stå på, visst kommer man långt med kroppsspråket och för att vi alla 
har ungefär samma tecken för samma sak, annars blir det nog väldigt snurrigt för 
den som behöver det så väl.  

 
Det som framgår utifrån intervjuerna är att det kan bli svårt om inte alla i arbetslaget får 
gå utbildningen. Martina nämner att det skulle kännas svårt om man inte själv har gått 
utbildningen, om man inte kan så mycket. Det behövs ju kunskap om de metoder man 
arbetar med. Majken nämner att det kan bli svårt om bara en ur arbetslaget har fått gå 
utbildningen då allt ansvar annars skulle ligga på den enskilda. Birgitta förklarar att om 
endast en ur arbetslaget får gå utbildningen skulle det kännas som att mycket ansvar 
kommer ligga på enbart den personen.  
 

Birgitta: Då finns det ju risker, så har vi aldrig gjort, vi har alltid haft alla. Det 
hade varit tufft för mig om det skulle hänga på mig. Jag hinner ju inte vara 
överallt.  

 
Martina: Det är väl om man själv inte är så utbildad på det typ. Man behöver mer 
kunskap om det.  

 
Majken förklarar att det skulle bli svårt om inte hela arbetslaget får gå TAKK-
utbildningen. Speciellt om det kommer in någon helt ny eller en vikarie som inte har 
någon erfarenhet av metoden. Om verksamheten arbetar väldigt aktivt med TAKK i 
barngruppen är barnen vana vid att bli förstådda med tecken. Det kan bli svårt för 
barnen om inte den vuxne förstår. Då måste det finnas någon i närheten som förstår vad 
barnet tecknar och som kan förklara.  
  

Majken: det skulle väl vara om man jobbar väldigt aktivt med tecken som stöd 
att man får in nån vikarie som inte är så insatt i det då helt plötsligt så förstår inte 
de barnen som är vana. Barnen är vana vid att bli förstådda vid vissa tecken och 
så.  

 
På förskola 2 som redan arbetar med TAKK är pedagogerna överens om att det behövs 
fortsättningskurser i TAKK. Det är en så liten del, endast en grundkurs i metoden. Det 
är svårt att bygga vidare på arbetet då endast ett fåtal av alla tecken lärs ut till 
pedagogerna. Birgitta förklarar att det mestadels är enstaka ord och inte flera ord ur en 
mening. Ibland vill de bygga vidare och använda sig av flera ord ur samma mening men 
det går inte då de inte har vetskap om hur de ska gå vidare. Vidare förklarar Birgitta att 
de fick lära sig en liten del om meningsuppbyggnader på grundkursen men att det var 
fem år sedan och då glömmer man tillslut bort vad man lärde sig. Det behövs 
fortbildning och repetition för att komma ihåg.   
 

Birgitta: Sen behöver vi fortbildning så att vi kommer vidare för att man kan 
liksom inte fastna med ett ord utan specialpedagogerna vill att man börjar med 
två-ords-satser, jag målar… går på toa eller… vi måste ha mer utbildning. Nu är 
det ju ett ord.  
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Utifrån intervjusvaren från specialpedagogen framgår det att det finns två olika TAKK-
utbildningar. En webbaserad och en grundutbildning. Den utbildning som 
specialpedagogerna går är i syfte att kunna utbilda förskolans pedagoger, den är mer 
djupgående än vad de sedan lär ut vidare.  
 

Specialpedagogen: Vi går en riktig utbildning, teckenspråk eller tecken som stöd 
det är något helt annat än vad pedagogerna får gå. Sen har de plockat ut delar 
som pedagogerna behöver. Fördjupningen behöver kanske inte pedagogerna, då 
är de ju äldre och då har vi redan släppt barnen.  

 
Specialpedagogen förklarar att den webbaserade utbildningen som är på fem tillfällen är 
lite mer komplicerad då ansvaret ligger helt på individen själv att utföra. 
Specialpedagogen nämner att hon endast styr upp utbildningen och fyller i att förskolans 
pedagoger har gjort den men vetskapen om hur de har utfört eller tagit till sig 
informationen om tecknen framför datorskärmen finns inte. Dock är den webbaserade 
utbildningen ett bra alternativ ifall det är lång väntetid till grundutbildningen. 
Specialpedagogen förklarar att grundutbildningen som finns att gå för förskolans 
pedagoger sätter sig bättre då man sitter tillsammans och övar på olika tecken. Vidare 
förklarar specialpedagogen att hon anser att det absolut behövs utbildning för att arbeta 
med TAKK. Speciellt då en del barn behöver de redskap och verktyg som metoden kan 
erbjuda. Hon förklarar vidare att det var många förskollärare som inte har TAKK-
utbildning i verksamheten men att målet är att utbilda så många som möjligt. Detta 
kommer dock ta tid. Specialpedagogen är positiv till användandet av TAKK som metod 
i förskolan men är dock inte så djupt insatt i arbetet då hon är relativt nyutbildad. 
Specialpedagogen förklarar att tecken som stöd är väldigt stort men att hon inte har 
mycket erfarenhet av det vare sig från då hon tidigare arbetade i förskoleklass eller 
under specialpedagogutbildningen. Den erfarenhet som finns är utifrån de arbetslag hon 
möter och de ärenden hon arbetar med.  
 

Specialpedagogen: Som specialpedagog har jag försökt få folk att komma igång 
med det. De har sökt tecknen själva, jag har stöttat dem. Min erfarenhet av 
TAKK är inte så stor men jag jobbar ju på det. Det är ju inte jag som ska arbeta 
med det ute i verksamheten utan det är pedagogerna så jag behöver se till att de 
får gå en kurs.  

 

Sammanfattning av resultatet 
De fördelar som framgår är att TAKK stödjer de barn som kan ha svårt med det verbala 
språket, då ett tecken kan hjälpa i att göra sig förstådd. Barnens ordförråd kan utvecklas 
då orden blir tydligare genom att flera sinnen stimuleras samtidigt. Då kan det bli lättare 
för barnen att ta till sig ett nytt ord. TAKK möjliggör för en alternativ kommunikation 
då det blir ytterligare ett sätt att kommunicera och göra sig förstådd på.  
 
De upplevda hinder som framgår är att TAKK måste arbetas med kontinuerligt för att 
metoden inte ska övergå i enbart verbal kommunikation. En del tecken kan vara väldigt 
lika, det gör det svårt att skilja dem åt. Föräldrar kan ibland ha svårt att förstå vad 
metoden innebär och varför den används. TAKK kan upplevas som ett krav, ett mål att 
uppnå snarare än ett medel för att främja barnens språkutveckling. För att arbetet med 
metoden ska kunna utvecklas krävs det kontinuerlig fortbildning, vilket är svårt att få. 
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Bristande utbildning bland personal och framför allt ny personal kan göra det svårt att 
arbeta med metoden. 
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DISKUSSION 
I diskussionen presenteras resultatet från intervjuerna som är kopplade till tidigare 
forskning, teoretisk ram och analys. Detta för att få svar på vårt syfte och att få en 
inblick i pedagogernas inställning och om det finns någon problematik med att arbeta 
med TAKK. Vi diskuterar även våra egna tankar och funderingar. 
 

TAKK-metodens fördelar 
Utifrån det resultat vi fick ur vår studie framkom det att de flesta pedagoger har en 
positiv inställning till att arbeta med TAKK i förskolan. På förskola 1 som inte arbetade 
med TAKK framkom det genom resultatet att pedagogerna var öppna med att börja 
arbeta med metoden om behov skulle uppstå eller om förskolechefen skulle anse det 
vara relevant. Däremot måste det finnas forskning och beprövad erfarenhet som styrker 
att metoden är språkutvecklande. På förskola 2 där de arbetade med TAKK var 
pedagogerna överens om att det var lättare att arbeta aktivt med metoden då det finns 
något barn som är i behov av det. Pedagogernas erfarenheter utifrån resultatet var att 
barnen tyckte att det var väldigt roligt att teckna och gärna ville veta mer. Tecknandet 
blev ett verktyg att ta till som kunde underlätta för att göra sig förstådd. TAKK 
användes i hela barngruppen för att alla skulle inkluderas och ingen pekas ut. Heister 
Trygg (2010, s. 67) förklarar att TAKK tidigare främst var en metod för barn som hade 
någon form av funktionsnedsättning eller språkstörning då det skulle underlätta för dem 
att kommunicera och göra sig förstådda. Detta har dock utvecklats och idag ses metoden 
som språkutvecklande för hela barngruppen vare sig behov finns eller inte. Brereton 
(2010) styrker att ytterligare sätt till att kunna göra sig förstådd på har en stor betydelse 
för barnens kommunikation. Ju fler sätt ett barn kan kommunicera på desto större 
förutsättningar finns det för att känna en samhörighet med kamraterna. Vygotskij (2001, 
ss. 10, 37-39) menar att det måste finnas olika sätt för barn att uttrycka och göra sig 
förstådda på för om barn inte kan kommunicera på något sätt så sker inte någon 
språkutveckling alls. Detta menar Brereton (2010) leder till inre frustration hos barnet. 
Ett barn måste få chansen till att kunna uttrycka sig och kommunicera med sin 
omgivning. Svensson (2010) påtalar vikten av pedagogens roll på förskolan i barns 
språkutveckling då vuxna ska stödja och uppmuntra barnen i dess olika försök att 
uttrycka sig. Pantaleo (2007) menar att pedagoger måste reflektera och ha en 
medvetenhet om hur de bemöter barnen i verksamheten. Det räcker inte med att bara 
prata och tro att det uppmuntrar språket utan de måste se hur olika verktyg kan 
underlätta och hjälpa barnen i dess språkutveckling. Det vi kunde se i vårt resultat var 
att pedagogernas intresse och erfarenhet till barnens språkutveckling har en central roll i 
verksamheten. Det behövs kunskap och förberedelse för att börja arbeta med nya 
metoder. TAKK ansågs bland de flesta pedagoger som ett positivt arbetssätt men tankar 
om att vara källkritisk och att titta på tidigare forskning fanns.  

Upplevda hinder 
Resultatet visade att det fanns en oro bland pedagogerna för att kraven för införandet av 
en ny metod skulle bidra till mer stress i verksamheten. Enligt Brereton (2010) är det 
pedagogernas förhållningssätt och deras attityder som påverkar hur införandet av ett 
nytt arbetssätt eller en ny metod genomförs i förskolan. Ens egen inställning som 
pedagog kan både underlätta och försvåra arbetet i verksamheten. Resultatet visade att 
de tecken som används i TAKK ibland kunde vara svåra att förstå och använda i 
praktiken då vissa tecken var väldigt lika i rörelserna. Detta gjorde det svårt för 
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pedagogerna när de skulle visa barnen hur tecknet gjordes på rätt sätt. Cress och Marvin 
(2003) påtalar hur viktigt det är att pedagogerna har kunskap om metoden och det 
material som de använder när det kommer till barns språkutveckling. I resultatet 
framgick det att det är specialpedagoger som oftast lär ut kurser om hur tecknen 
används. Vidare framkom det att en tidigare specialpedagog svarat pedagogerna att det 
inte gör så mycket om tecknen blir fel ibland utan huvudsaken är att man tecknar med 
barnen. Detta upplevs som ett något skeptiskt svar från specialpedagogen då det framgår 
tydligt att pedagogerna måste ha kunskap om hur metoden används på rätt sätt. Vad 
barn skulle lära sig av att teckna fel tecken eller hur det skulle bidra till kommunikation 
och språkutveckling finner vi inga svar på. Pramling Samuelsson (2010) menar att 
pedagoger behöver reflektera mer över hur olika arbetsmodeller fungerar och 
införskaffa sig kunskap för att kunna arbeta på ett utvecklande sätt. Det kan vara svårt 
för pedagoger att arbeta vidare med metoder om kunskapen inte är lättillgänglig eller 
kan läras ut på ett korrekt sätt.  
 
En annan problematik som framgick i resultatet var föräldrar som inte förstod varför 
TAKK användes i förskolan. Vissa föräldrar kunde anse att deras barn inte var i behov 
av att använda tecken eller hade åsikter om vad folk runtomkring skulle säga och tro då 
deras barn tecknade när de ändå kunde prata. Detta kunde bli lite av ett dilemma för 
pedagogerna när de skulle försöka att förklara varför metoden var språkutvecklande och 
då inte blev förstådda av föräldrarna. Det är viktigt att låta föräldrar känna sig delaktiga 
i verksamheten och pedagogerna behöver kunna förklara vad, hur och varför de arbetar 
på det sätt de gör oavsett vilka metoder de använder sig av. Det vi upplever som svårt 
för pedagogerna är hur de ska kunna förklara på vilket sätt TAKK gynnar barnens 
språkutveckling när det inte är forskat så mycket kring metoden. Heister Trygg (2010, 
ss. 9-10) menar att det finns brister i både dokumentation och tidigare forskning därför 
är det viktigt att det forskas mer om TAKK. Enligt Lacerda (2008) krävs det ett gott 
samspel mellan barnet och de vuxna i dess närhet för att de ska få de bästa 
förutsättningarna till att utveckla sitt språk. Om barnets föräldrar då kan få en förståelse 
till varför TAKK används i förskolan och hur de själva kan bidra och bli en del i barnets 
språkutveckling kan det kanske bli lättare att ta till sig metoden.   
 

Utbildningens roll och betydelse 
I resultatet från intervjun med specialpedagogen framkom det att TAKK-utbildningen 
inte ingick i deras utbildning. Det trodde vi var obligatoriskt då de i sin tur ska utbilda 
förskolans pedagoger. Däremot verkar utbildningen för specialpedagogerna vara något 
problematisk då det framkom att webbaserade TAKK-utbildningar ibland fick 
prioriteras på grund av tidsbrist istället för den grundutbildning som finns. Eftersom 
specialpedagogernas utbildning varierar i kvalitet och likaså deras kunskaper blir det 
svårt för förskolans pedagoger att få en djupare insikt i metoden. Utifrån intervjun med 
specialpedagogen framkom det att den problematik som kunde uppstå var vid möten 
med arbetslag där endast en person av fyra gått en kurs i TAKK. Vidare förklarar 
specialpedagogen att hon upplevde det lite svårt då hennes egen erfarenhet kring 
metoden inte var så stor.  Det vi ställer oss frågande till är hur specialpedagoger ska 
kunna lära ut TAKK på ett korrekt sätt till förskolans pedagoger då de själva kan ha 
bristande kunskaper från sin utbildning. Specialpedagogen nämnde även att TAKK är 
en metod som kanske inte passade alla att arbeta med eftersom alla är olika. Detta 
upplevde vi som märkligt eftersom i (Lpfö 98 rev. 2016, s.5) framgår det att 
verksamheten ska anpassas så att alla barn ska få stöd och stimulans efter sina egna 
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behov och förutsättningar. Vi anser att det borde vara en självklarhet eftersom vi har 
styrdokument att förhålla oss till. Det gör att alla pedagoger måste kunna ta till sig de 
metoder som förskolan arbetar med. Vidare frågor är varifrån specialpedagoger får sina 
direktiv om att lära ut TAKK till förskolans pedagoger då de själva i vissa fall inte har 
tillräckligt med kunskap. Det borde vara obligatoriskt för specialpedagoger att utbildas i 
TAKK så att de kan införskaffa sig den kunskap som behövs för att de själva ska kunna 
utbilda vidare. Då TAKK-utbildningen enbart är på ett fåtal timmar för förskolans 
pedagoger blir det svårt att hålla i metoden och arbeta på ett utvecklande sätt 
tillsammans med barnen. Fortbildning är något som borde vara en självklarhet då 
metoden framställs som språkutvecklande för barnen.  
 

Sammanfattning  
Utifrån resultatet framgick det att pedagogerna behöver förhålla sig källkritiskt när det 
kommer till att börja arbeta med en ny metod i verksamheten. Vilket är viktigt för oss 
då vi från början av studien trodde att det skulle finnas mer forskning kring TAKK.  
Enligt Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013) visar resultatet från deras studie att 
teckenanvändandet inte har någon som helst påverkan på barns språkutveckling. 
Pramling Samuelsson (2010) menar att pedagoger måste reflektera och ha kunskap om 
hur arbetet med olika metoder fungerar eftersom förskolans verksamhet präglas av att 
det alltid ska finnas ett syfte och ett gemensamt mål med allt arbete. Vi valde att utgå 
från den sociokulturella teorin eftersom kommunikation, samspel och barns 
språkutveckling ligger i fokus (Kultti 2012, ss. 21-22). Målet med TAKK är att kunna 
kommunicera i varje situation och bygger på samspelet mellan människor, vilket bidrar 
till barns språkutveckling (Dysthe 2003, s. 31). Den sociokulturella teorin tillsammans 
med TAKK uppfattar vi kunna passa bra ihop då det kommer till språkutveckling men 
bristen på forskning och beprövad erfarenhet kring metoden gör det svårt att bekräfta 
om så är fallet. Den frågan som är mest intressant är ändå hur TAKK kan ses som 
språkutvecklande för barnen i verksamheten då det har skrivits väldigt mycket positivt 
om TAKK men det var svårt att hitta tidigare forskning och beprövad erfarenhet om att 
metoden gynnar språkutvecklingen. Det gjorde oss fundersamma då TAKK är en aktuell 
metod som många anser vara språkutvecklande. Vem styrker att metoden gynnar 
språkutvecklingen och vem bestämmer över vilka metoder vare sig det handlar om 
språk eller annat som ska arbetas med i förskolans verksamhet? Enligt Heister Trygg 
(2010, s. 33) är målet med TAKK att kunna kommunicera i alla situationer. Varför 
tecknar många pedagoger då enbart vid bestämda tillfällen? Framgår inte syftet med 
TAKK i utbildningen? Vårt vetenskapliga kunskapsbidrag med den här studien är att 
visa vilka fördelar och hinder (utmaningar) som är knutna till metoden samt 
utbildningens betydelse. 

Metoddiskussion 
Vi valde att använda kvalitativ metod eftersom vi skulle intervjua pedagoger och utgå 
ifrån deras förhållningsätt och erfarenheter. Kvalitativ metod innebär ett mer djupare 
arbete med att bearbeta det insamlade materialet och därigenom försöka få en bättre 
förståelse till det betydelsefulla som är relevant för studiens syfte (Fejes & Thornberg 
2015, ss. 34-35). Vi valde att utgå från hermeneutiken som handlar om att förstå och 
relatera till egna erfarenheter, upplevelser och tolkningar av andra människors känslor 
(Thurèn 2007, ss. 94, 103). Eftersom vi valde att intervjua pedagoger på förskolor som 
vi tidigare kände till hade de en viss kännedom om innehållet i vår studie. Vi tror att 
detta kan ha påverkat vårt resultat då det blir en personlig koppling och på en av 
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förskolorna kände pedagogerna till vilken inställning till TAKK en av oss hade sedan 
tidigare. Ytterligare påverkan kan ha varit att pedagogerna känt sig osäkra under 
intervjuerna beroende på vem som intervjuade och vem som antecknade. Innan studien 
genomfördes hade vi framför allt tankar om hur en intervju med en specialpedagog 
skulle kunna styrka vårt syfte och eventuellt ge svar på våra frågor. Vi hade en 
förutfattad mening om att alla specialpedagoger var utbildade och insatta i vad arbetet 
med TAKK som metod innebar. Detta visade sig dock vara helt fel. Utbildade 
specialpedagoger inom TAKK var svårt att få tag på då vissa inte hade gått den 
grundutbildning som fanns. Förståelsen för metoden upplevde vi vara bristfällig då inte 
alla specialpedagoger var pålästa och hade kunskap om TAKK.  Intervjuerna med 
förskolans pedagoger gav något mer skilda svar än vad vi hade tänkt, då vi inte räknade 
med att två pedagoger som vi skulle intervjua var sjuka. Det gjorde att två relativt 
nyutbildade fick ställa upp istället. Det kan ha påverkat vårt resultat eftersom 
avdelningen där de tänkta pedagogerna arbetade hade erfarenhet av att arbeta med 
TAKK när det funnits barn med behov. De pedagoger som intervjuades istället hade inte 
vetskap eller erfarenhet av att arbeta eftersom de kom från en annan avdelning. Det var 
tråkigt för det gör att vi inte fick någon riktig bild av hur de arbetar när det kommer till 
barn med särskilt behov av stöd.  
  

Didaktiska konsekvenser 
Vi trodde att det fanns betydligt mycket mer forskat kring TAKK eftersom många 
förskolor arbetar med metoden. Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att de 
medverkade pedagogerna tyckte att TAKK är en viktig metod som gynnar barnens 
språkutveckling. Specialpedagogen menar att de har fått direktiv om att lära ut metoden 
till alla förskolor i staden. Detta ställer vi oss frågande till eftersom det inte finns så 
mycket forskning och beprövad erfarenhet om den. Vi fick ingen riktig klarhet i vem 
som bestämmer vilka metoder som förskolans verksamhet ska arbeta med. Vi ser att det 
kan leda till oklara konsekvenser när det kommer till de barn som redan tagit till sig 
användandet av TAKK. Vad händer med deras redan intagna kunskaper i metoden om 
det senare skulle framkomma att TAKK inte är språkutvecklande? Det är en fråga som 
vi inte kan besvara utifrån vår studie. Det krävs mer forskning om hur metoden 
verkligen gynnar barnens språk. Eftersom det finns bristande kunskap i utbildningen 
och att pedagogerna inte får mer utbildning utöver de tio tillfällena försvårar det ett 
fortsatt arbete med TAKK i verksamheten. Utbildningen borde vara mer innehållsrik 
och utformad på samma vis i hela landet om TAKK verkligen bidrog till barns 
språkutveckling. Det är pedagogernas intresse som styr över verksamhetens innehåll 
vilket gör att alla förskolor arbetar på olika vis. Borde inte alla i verksamheten arbeta 
efter samma mål då det finns styrdokument till exempel läroplanen att förhålla sig till? I 
Lpfö 98 (rev. 2016) framgår vikten av barnens kommunikation och att förskolan ska 
arbeta språkstimulerande och utmana barnen i dess språkutveckling men det står 
ingenting om TAKK.   
 
Utifrån vår studie, och det vi har kommit fram till, tar vi med oss i vår kommande 
yrkesroll ett mer källkritiskt förhållningssätt till TAKK men också andra metoder som 
finns i förskolans verksamhet. Tankar om vad som styrker olika metoder och tidigare 
forskning kring dessa kommer alltid finnas med oss.  
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Fortsatt forskning 
Vår studie utgick ifrån pedagogernas intresse och erfarenhet till TAKK och om det 
fanns någon problematik med TAKK i förskolans verksamhet. En fortsatt forskning 
skulle kunna vara att på ett mer djupgående sätt se vad som styrker språkutvecklingen 
med TAKK.  
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BILAGOR 
 
Intervjufrågor till förskolans pedagoger: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Vad har du för erfarenheter av att arbeta med TAKK? 
• Varför arbetar ni inte med TAKK? (många förskolor arbetar med det) 

-Om inte, hur arbetar ni med istället? 
 

• Har du upplevt fördelar respektive nackdelar med att arbeta med TAKK?  
• Finns det några svårigheter med att arbeta med TAKK? 

-Om ja, vilka? 
-Om nej, vilka? 
 

• Har du fått någon utbildning i TAKK? 
-Om ja, vilken? 
-Finns det några risker med utbildningen? 

• Anser du att det behövs utbildning? 
-Om ja varför?  
-Om nej varför inte? 

• Hur gör ni då ny personal tillkommit och eventuellt inte kan använda sig av 
TAKK än? 

• Är TAKK ett arbetssätt som passar för alla? 
• Vilka erfarenheter har du av barns språkutveckling? 
• Eget tillägg? 

 
Intervjufrågor till specialpedagogen: 

• Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
• Vad har du för erfarenheter av att arbeta med TAKK? 
• Varför arbetar ni inte med TAKK? (många förskolor arbetar med det) 

-Om inte, hur arbetar ni med istället? 
 

• Har du upplevt fördelar respektive nackdelar med att arbeta med TAKK?  
• Finns det några svårigheter med att arbeta med TAKK? 

-Om ja, vilka? 
-Om nej, vilka? 
 

• Har du fått någon utbildning i TAKK? 
-Om ja, vilken? 
-Finns det några risker med utbildningen? 

• Anser du att det behövs utbildning? 
-Om ja varför? -Om nej varför inte? 
 

• Hur gör ni då ny personal tillkommit och eventuellt inte kan använda sig av 
TAKK än? 

• Är TAKK ett arbetssätt som passar för alla? 
• Vilka erfarenheter har du av barns språkutveckling? 
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