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Sammanfattning 
Följande text kommer att handla om förskollärares förhållningssätt till implementeringen av 

TAKK i förskolans verksamhet. 

 

Inledning 

Verksamma förskollärare ska vara öppna och flexibla till metoder som ger en positiv inverkan 

på barnets språkutveckling. Mängden forskning brister när det gäller fokus på förskollärarens 

förhållningssätt till TAKK. Därför vill vi undersöka hur åsikter formas samt hur arbetssätten 

ser ut i arbetslagen.  

 

Syfte  
Syftet med vår studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva 

arbetar med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de 

anser att TAKK synliggörs i verksamheten.  

 

Metod 

Arbetet bygger på en kvalitativ studie där val av metod är intervju. Utifrån de forskningsetiska 

kraven utformades intervjuerna. Intervjuerna blev ljudinspelade för att sedan bli 

transkriberade och analyserade. Resultatet byggdes sedan utifrån analysen av 

transkriberingen.  

 

Resultat 
Resultatet visar hur förskollärare kan ha olika förhållningssätt och att det är viktigt att 

kommunicera mera. Undersökningen har givit mer än bara positiva synsätt, inte specifikt 

negativa men realistiska. 
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INLEDNING 
Hur skulle du göra om du inte kände dig förstådd? Om du inte hade kunnat tala, hur hade du 

gjort för att kommunicera med omvärlden? Det är aktuella frågor för oss som lever i ett 

språkkrävande samhälle. Heister Trygg (1998, s.52) beskriver ett utvecklat begrepp som 

kallas för TAKK. Det är en förkortning för tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Begreppet beskriver ett komplement för barnets språkutveckling. Att arbeta 

inom förskolans verksamhet innebär att bedriva ett ständigt utvecklingsarbete och för detta 

krävs det att förskollärare har en positiv inställning och öppenhet för att lära sig nya saker.  

Nelson, White och Grewe (2012, s.475) belyser hur TAKK idag ses som en trend
1
 som har 

fått stort inflytande i media. De menar dock att forskningen som finns idag inte är tillräcklig 

utvecklad och det finns ett behov av mer forskning om TAKK.  Vi anser att det finns ett behov 

att undersöka ämnet då vi upplever en brist på forskning som beskriver hur förskollärare 

ställer sig till metoden TAKK, särskilt svensk forskning. I Läroplan för förskolan (lpfö 98 

rev. 2016 s.10) framgår det hur förskollärarens ansvar är att barnet “utvecklar nyanserat 

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

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. Vi ser att det finns fler 

kommunikationssätt som spelar en viktig roll för barnets individuella utveckling. Därför 

väljer vi att undersöka hur utbildade förskollärare arbetar med  TAKK  

SYFTE 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva 

arbetar med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de 

anser att TAKK synliggörs i verksamheten.  

 
Frågeställningar 

 I vilka situationer används TAKK? 

 Vilket syfte har förskollärarna med att använda TAKK? 

 Vilka konsekvenser kan användningen av TAKK få? 

 

 

                                                 
1
   Enligt NE.se defineras begreppet trend som en stabil, långsiktig förändring i samhället. Nationalencyklopedin, 

trend. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trend [2017-12-20] 
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BAKGRUND  
Under den här delen presenterar vi tidigare forskning samt litteratur om TAKK. Vi beskriver 

även den sociokulturella teorin som är vår teoretiska ram.  

Teoretisk ram  

Säljö (2000, ss.66-67) beskriver det sociokulturella perspektivet. Teorin handlar om att en 

människa föds och utvecklas som en enskild individ genom samspel med andra. Ett exempel 

på detta samspel kan vara när barn leker med varandra. Barnet får uppleva turtagning eller 

benämning genom någon form av kommunikation. Den sociokulturella teorin framhåller hur 

barnet lär sig nya saker då barnet medverkar i samspel där kommunikation och praktiska 

handlingar sker med andra människor i barnets omgivning. Nyckeln till att skapa förståelse 

över verkligheten är en möjlighet till interaktion för barnet. Den här typen av lärande kan 

barnet ha användning för i framtida situationer då hen möter nya samspel med andra 

människor menar Säljö (2000, ss.105-106).  

 

Svensson (2009, s.33) framhäver den sociokulturella teorins två huvudfunktioner av språket. 

De är att språket är ett redskap för att skapa ett socialt görande i människans liv samt ett 

redskap för att utveckla sitt tänkande. Barnets personlighet tar form från den sociala 

interaktionen som hen har med exempelvis vårdnadshavaren eller förskolläraren. Genom 

tanken utvecklar barnet kognitiv medvetenhet. När tankar uppstår sker en social situation med 

sig själv i barnets inre. Svensson (2009, s.33) menar att barnet är beroende av andra 

människor i sin omgivning för att utvecklas i sitt språk såväl som sin sociala kompetens. I 

första hand är det i socialt syfte som barnet kommunicerar exempelvis när barnet känner 

hunger, närhet eller behov av tröst. Allt eftersom en utveckling sker hos barnet blir språket 

mer individanpassat.  

 

I den sociokulturella teorin beskrivs hur betydelsefullt det är för barnets språkutveckling att 

hen deltar i språkutvecklande miljöer. Det samspel som sker barn emellan samt mellan vuxna 

och barn har inverkan på barnens sociala förmåga och även på intellektet enligt Svensson 

(2009, s.34). 

 

Svensson (2009, s.34) hänvisar vidare till den sociokulturella teorin som beskriver hur barn 

kan lära sig språk genom sociala samspel belägna i förskolans verksamhet. Detta trots 

eventuella svårigheter med den verbala förmågan. Kontinuerliga möten med andra barn och 

vuxna bidrar till utveckling av den sociala kompetensen men också verklighetsuppfattningen. 

TAKK är en metod som kan användas för att underlätta språket för barn. Eriksson (2014 

s.221) framhåller hur barnet kan uppleva känslan av tillhörighet när barnet känner sig delaktig 

och känner gemenskap i barngruppen. Nettelbladt (2013, s.198) beskriver begreppet imitation 

som en inbjudan till delaktighet och att det har en stor betydelse för barnets språkutveckling. 

Genom att förstärka orden med tecken kan barnet motiveras till förståelse eftersom det blir 

mer konkret. När barn imiterar andra barn och vuxna lär de sig innebörden av sammanhanget 

och kan senare applicera gesterna i andra sammanhang för att beskriva vad de känner, tänker 

och gör. Imitationen är starten till en språklig medvetenhet. 
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Språk 

Språk innebär mycket mer än det verbala. Enligt Svensson (2009, s.12) är kroppsspråket, 

teckenspråket och blissymboler
2
 exempel på olika varianter av ickeverbalt språk. Dessa 

metoder är olika grenar från språkets stam vilka används för att kunna uttrycka sig och 

kommunikationen ska kunna uppstå. Utifrån den sociokulturella teorin utvecklas våra sociala 

färdigheter samt den kognitiva förmågan genom kommunikation med människor i vår 

omgivning. När människan använder språket gör hen sig uppmärksam på vad som finns i 

omgivningen samt skapar minnesbilder av situationen. Svensson (2009, s.12) fortsätter 

beskriva hur en människa väljer att uttrycka sig när hen använder sig av språket bidrar till 

individens utveckling. I en grupp kan det finnas potential till samhörighet på grund av de 

likheter som finns i användningen av språket. Språket anpassas beroende på situation eller typ 

av grupp, exempelvis med familjen hemma vid frukostbordet kontra ett möte med 

förskolechefen.  

 

Hwang och Nilsson (2011, ss.210-211) menar att det har betydelse för barnet om 

förskolläraren introducerar olika sätt att använda språket. Den vuxnes ansvar bygger på att 

visa intresse och utveckla barnets nuvarande tanke. Det kan resultera i att barnet upplever 

framsteg i sin kognitiva utveckling. Den sociokulturella teorin betonar formen av inlärning 

genom kommunikation för att sedan utvecklas kognitivt. I vardagen har den sociala 

situationen stor betydelse för barnets individuella utveckling. Ur ett socialt perspektiv ger den 

effekt på hur barnet använder sig av språket. Ett utvecklat språk kan ge barnet större möjlighet 

till inflytande. 

Språkutveckling 

Under barnets första levnadsår är det fördelaktigt för den individuella språkutvecklingen om 

barnet utnyttjar hörseln. Det första ordet blir troligtvis något som har stor betydelse för barnet, 

exempelvis ordet mamma. Språkutvecklingen ser olika ut för varje barn och det kan även 

finnas skillnader mellan det passiva och det aktiva ordförrådet (Hwang och Nilsson 2011, 

ss.157-158). Vygotskij (1986, s.79) belyser hur tänkandet och talet utvecklas olika snabbt 

vilket medför att barnet ofta förstår mer än hen kan uttala. Hwang och Nilsson (2011, ss.157-

158) understryker även detta genom att barnet kan registrera förståelse för ett ords innebörd 

(passivt ordförråd) och ändå inte ha förmågan att verbalt uttala det (aktivt ordförråd). 

 

Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013, s.574) har i sin forskning intervjuat mödrars om deras 

erfarenheter av att använda gester och tecken med sina spädbarn. Studien beskriver hur yngre 

barn väljer att gestikulera ord som mjölk, varm och kall innan de kan uttrycka orden verbalt. 

Författarna fortsätter att beskriva hur barn omkring tio månaders ålder ofta pekar eller sträcker 

sig mot objekt de vill åt. Exempelvis om de vill ha uppmärksamhet av föräldrar eller andra 

personer i deras närhet. Hur vuxna väljer att tolka barnets sätt att uttrycka sig varierar. 

Exempelvis kan barnet, vid ettårsålder, peka mot ett föremål och eventuellt använda rätt 

benämning. Enligt Hwang & Nilsson (2011, s.207) är reaktionen hos förskolläraren följande 

att, de drar slutsatsen att barnet vill ha det föremål som hen pekar på.  

 

Hwang & Nilsson (2011, ss.207-208) menar att barnet mellan ett till fem spenderar vardagen 

på förskolan eller i en annan språkstimulerande miljö som hemmet och där sker konkreta 

språkliga förändringar. Den språkliga utvecklingen ser olika ut för varje barn, dock är det inte 

ett krav att barnet får klart för sig hur det verbala språket används på förskolan. Barnet lyssnar 

                                                 
2
 Grafiska bilder som uttrycksmedel. 
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till förskolläraren och lekkamrater för att utveckla en kognitiv förståelse genom sociala 

situationer. Det är de praktiska erfarenheterna som är viktig för barnets lärande. För att 

stimulera barnets språkutveckling krävs det av förskolläraren att hen anpassar lärandemetoden 

efter barnets förutsättningar. Risken ökar att barnet upplever sig inte delaktiga vilket Eriksson 

(2014, s.219) beskriver att vara delaktig måste barnet få valmöjligheter. När endast en 

lärandemetod förekommer, exempelvis verbalt tal utan någon form av komplettering 

försvinner valmöjligheterna för barnet.  

Kommunikation 

Heister Trygg (1998, s.18) beskriver hur kommunikation består av mycket mer än bara talet. 

Talet utgör ca 10 % av kommunikationen och resterande 90 % är gester, kroppsspråk, blickar 

och skiftande ansiktsuttryck. Kommunikation uppstår mellan barnet och mamman direkt efter 

födseln, genom att barnet känner igen hennes röst. Genom ögonkontakt mellan föräldrarna 

och barnet samt respons på hens jollrande inleds en form av turtagning. Det är en form av 

kommunikation som sker i barnets tidiga språkutveckling. Blicken mellan föräldern och 

barnet är viktig när det gäller samspelet.  

 

Vygotskij (1986, s.9) betonar i den sociokulturella teorin hur social kommunikation spelar en 

viktig roll för barnets individuella utveckling. Samspel med andra lägger grunden både för 

barnets eget tänkande samt dess utveckling i språket. Samspel krävs för att en dialog ska 

uppstå mellan barnet och den vuxne alternativt ett annat barn. För att bearbeta intryck från 

dialogen använder barnet sina sinnen för att förstå omvärlden. De erfarenheter som barnet 

registrerar bidrar till den egna uppfattningen men även oändliga möjligheter till samtal med 

andra människor. Genom en mental sortering av olika upplevelser och återkoppling till 

tidigare händelser kan omvärldsuppfattning utvecklas (Heister, 1998, s.18).  

 

Svenssons (2009, ss.11-12) definition av kommunikation beskrivs som något två individer gör 

gemensamt. Vad det är för innehåll kan variera från personens tankar, behov eller allmänna 

information och beskriver att kommunikation kan förekomma i olika uttryck, exempelvis 

gester. Författaren framhåller hur samspelet har betydelse för att kommunikationen ska ha en 

tillfredsställande effekt.  

(TAKK) Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation  

På 1990- talet var det intressant att använda TAKK men då kallades det för tecken till tal. 

Detta används specifikt för barn med diverse språksvårigheter och inte hela barngruppen 

generellt. Tecken används för att göra sig och bli förstådd av omgivningen. Det används för 

att förstärka syftet av det som ska bli sagt vilket kan likna understrykningar av skriven text 

(Heister Trygg 1998, s.52). Tisell (2009, s.13) understryker det genom att beskriva hur tecken 

kan fungera som krokar som barnen kan hänga upp orden på för att få det abstrakta mer 

konkret. Det medför att barnet lättare kan komma ihåg ordens betydelse. 

Fortsättningsvis beskriver Heister Trygg (1998, s.52) olika anledningar att välja just tecken 

som kommunikationsverktyg. Finmotoriken i händerna är lättare att erövra än motoriken som 

finns i munnen. Kommunikationen kan underlättas med tecken som komplement till tal. Barn 

med svårigheter att forma ljud med munnen kan använda tecken för att göra sig förstådd. 

Uppfattandet av tecken i samband med ord blir mer konkret då flera sinnen används. Med 

hjälp av tecken framhävs det väsentliga för barnet. Huvudord markeras för vad som ska ske 

härnäst. “Nu går vi ut och cyklar”, då tecknar vi orden “gå ut” och “cykla”.  

TAKK skiljer sig från det svenska teckenspråket då det är en metod snarare än ett språk. 

Tecken som stöd kompletterar det talade ordet istället för att ersätta det. Det ska ses som ett 

hjälpmedel att utveckla språket och underlätta kommunikationen (Heister Trygg, 2012, s. 24). 
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Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013, s.574) understryker hur vissa barn kan ha ett större 

ordförråd av tecken än det verbala ordförrådet. Detta menar författarna kan bero på barnets 

kultur och hur mycket tecken och gester som barnet får uppleva. Fortsättningsvis beskrivs hur 

ett verbalt språk kombinerat med tecken utvecklar språket tidigare än ett verbalt språk utan 

tecken. Barn som får tecken som ett komplement till det talade ordet utvecklar sitt ordförråd 

bättre än ett barn som inte får det håller Nelson, White och Grewe (2012, s.475) med om. 

Deras forskning handlade om att studera kvalitén på hemsidor som erbjuder material med 

fokus på TAKK. De beskriver i sin studie hur yngre barn har en förmåga att förstå mer än vad 

de kan uttala då det verbala sker i ett senare stadie. Genom att barns motoriska färdigheter 

utvecklas snabbare kan barn lära sig tecken för att göra sig förstådd. Genom kommunikation 

skapas ett sammanhang mellan barnet och personen hen kommunicera med. Detta underlättar 

för barnet och de känner sig förstådda. 

 

Marshall och Hobsbaum (2015, s. 617) har i sin studie observerat barn som får ASL
3
 som 

komplement till det verbala språket kontra de barn som inte får det. Författarna betonar hur 

tecken har varit av betydelse för hörselskadade och barn med språksvårigheter under en längre 

tid. I dagsläget ser de en trend hos föräldrar och förskolor att de har börjat använda tecken 

mer frekvent med alla barn. I deras studie visar de hur vuxna kan ta till sig ett främmande 

språk lättare om orden blir stärkta med tecken. Tecken fungerar som understrykningar av ord 

när mycket annat förekommer runt omkring. Det kan hjälpa barnet att förstå sammanhanget 

och känna sig delaktig i dialogen och tecken används för att fånga deras uppmärksamhet 

(Tisell 2009, s.13).  

 

Marshall och Hobsbaum (2015, s.618) förklarar hur tecknet beskriver ett sammanhang mellan 

ordet och handlingen. Ett exempel på detta är ordet katt som inte är relaterat till djuret i sig då 

det inte är något kattlikt med ordet. Tecknet kan kopplas till handlingen som görs när katten 

blir klappad eftersom detta är tecknet för katt på svenska. På detta sätt kan barn lättare koppla 

ordet med handling. Vidare beskriver författarna hur med hjälp av tecken fångas barnets 

uppmärksamhet då det krävs att barnet ser tecknet. Vid endast verbal kommunikation behövs 

inte lika mycket uppmärksamhet från barnets sida då förskolläraren inte behöver synas, det 

räcker med att höra den. När barnen ser tecknet tillsammans med ordet kan de se ordet på ett 

helt annat sätt då de använder fler sinnen samtidigt och det kan eventuellt underlätta 

inlärningen. Barn lär sig ordens betydelse lättare om de får använda fler sinnen som syn, 

hörsel och känsel menar Brereton (2010, ss.92-93). Författaren fortsätter med att 

förskolläraren som använder TAKK konkretiserar budskapet och fångar barnets intresse då 

orden både hörs och ses. Vidare beskrivs hur blyga barn hellre väljer att teckna än att tala i 

vissa fall.  

 

Holland (2006, ss.17-19) framhåller vikten att använda tecken i förskolans verksamhet 

eftersom det är ett konkret sätt för kommunikation. Författaren fortsätter att betona hur 

barnets inflytande kan bidra till lärandet om TAKK. Genom att spegla barnets intresse i 

användningen av TAKK uppstår en nyfikenhet samt ett roligt lärande. En fördel när 

förskolläraren ska introducera tecken i verksamheten är att komplettera vardagliga situationer 

med tecken, exempelvis fruktstunden. Holland (2006, s.19) belyser hur barnet relaterar till 

bokstäverna som finns i deras namn och genom uppmuntran kan barnet lära sig teckna 

bokstäverna. Detta leder till en språklig utveckling och en påbörjad förståelse för alfabetet. 
 

  

                                                 
3
 American sign language 
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METOD 

I följande avsnitt beskrivs kvalitativ intervju och forskningsetik. Därefter presenteras urval, 

genomförande och analysprocessen. 

Kvalitativ forskning 

För att få svar på frågeställningarna ansågs en kvalitativ intervju var den mest passande för 

syftet. För att få utförliga svar ställdes följdfrågor för att få en bra grund att basera resultatet 

på. Valet av plats var på förskolorna där respondenterna (förskollärarna) kände sig bekväma 

eftersom det var en välkänd plats för dem och en plats där de ofta förde samtal och möten. 

Bryman (2011, s.346) menar att det blir ett naturligt samtal om miljön är bekant och 

respondenten känner sig lugn och kan fokusera på frågorna. Författaren beskriver hur 

forskaren väljer att genomföra sin undersökning på en plats som tydligt kopplas samman med 

ämnet. Under intervjuerna uppstod ett samtal mellan forskare och respondenten. Samtalet 

innefattade fokus på de frågor som ställdes men var öppet för respondenternas perspektiv och 

intresse. Genom att använda den kvalitativa metoden strävade vi efter en förståelse för 

respondentens beteende och åsikter av det sammanhang i vilken undersökningen sker.  

  

Under intervjun satt vi mitt emot respondenten. Bryman (2011, s.346) förklarar hur det är 

fördelaktigt att sitta mitt emot då det bjuder in till samtal via ögonkontakt och kroppsspråk. 

Frågorna baserades på syftet och frågeställningarna. Bryman (2011, s.346) menar att 

forskaren förbereder sig med frågeställningar som är kopplade till det fenomen som ska 

undersökas. Frågeställningarna var kopplade till förskollärarens arbete och vetskap om TAKK 

 

Lantz (2013, s.43) beskriver att i en öppen intervju får respondenten beskriva hur hen 

uppfattar det fenomen som intervjun grundas på. Metoden tillämpades genom att ställa öppna 

frågor som krävde fördjupade svar från respondenten. Lantz (2013, s.43) uttrycker hur 

fenomenet kan förekomma i olika sammanhang samt vilken betydelse fenomenet har. I den 

öppna intervjun får respondentens personliga syn och materialet skapa en möjlighet till att 

förstå individen erfarenheter. Frågorna formade för att få veta hur det specifika fenomenet är 

format i förskolans verksamhet och vilken mening det frambringar hos förskolläraren. Som 

forskare ville vi veta vilka uppfattningar som finns hos respondenten samt vilka betydelsefulla 

kvaliteter det specifika fenomenet har givit förskolläraren. Individen som deltar i den öppna 

intervjun är den som sätter gränserna för hur hen ser på definitionen av fenomenet. Resultatet 

kan ge olika perspektiv och åsikter eftersom intervjun sker med olika personer enligt Lantz 

(2013, s.44).  

Forskningsetiska principer 

I vårt arbete har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna bestående av fyra krav. 

Kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Bryman (2011, ss.131-132) understryker att innan intervjun ska deltagarna meddelas syftet 

med studien vilket informationskravet menar Vi var noggranna att betona deras deltagande 

som viktigt då deras medverkan kommer delge ny kunskap inom ämnet. I förväg hade vi 

uppskattat och meddelat en ungefärlig tid som intervjuerna skulle pågå. Innan intervjun 

meddelades deltagarna att det är en frivillig medverkan och rätten till att avbryta intervjun 

fanns att tillgå oavsett anledning. Samtyckeskravet uppfylldes genom information via mail 

med deltagarnas rättigheter, exempelvis att de får avbryta under intervjun, de är anonyma i 

rapporten och vi har tystnadsplikt, fick vi ett medgivande vilket Bryman (2011, s.131) 

förespråkar. Vi meddelade även att intervjun kommer bli inspelad. I vår rapport har 
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förskolorna och förskollärarna fått fingerade namn på detta vis uppfylldes 

Konfidentialitetskravet. Detta för att skydda deltagarnas integritet vilket Bryman (2011, 

s.132) råder till. Vi valde att delge att det var förskolor vi tidigare haft erfarenhet av eftersom 

det kan ha betydelse för de svar vi har fått. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 

informationen vi har samlat in kommer enbart att användas till syftet för vår rapport vilket 

rekommenderas av författaren.  

Urval  

Vårt urval grundades på förskolor som vi har tidigare erfarenheter av. Valet blev slutligen en 

förskola belägen i en mellanstor stad i Sverige och den andra i en mindre tätort i närheten av 

staden. Förskollärare som blev intervjuade har vi haft kontakt med sedan innan. Bryman 

(2011, s.194) beskriver det som ett bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren har en 

koppling till de personer i fråga som deltar i undersökningen. Båda förskolor arbetar dagligen 

med TAKK i diverse situationer och vi ville få reda på hur medvetna förskollärarna var till 

varför de använde TAKK i verksamheten. Vidare beskriver Bryman (2011, s.195) nackdelar 

som svårigheter att generalisera svaren då det inte kan grundas på att andra förskollärare har 

samma funderingar av ämnet.  

Genomförande  

Totalt sex förskollärare från två förskolor ställde upp på intervjuerna. Vi valde att vara två 

som intervjuade då en kunde fokusera på frågorna samt svaren medan den andra skrev 

anteckningar och beaktade deltagarnas kroppsspråk under intervjun. En förskollärare blev 

intervjuad på torget mellan avdelningarna. Det var relativt tidigt och det var inte många barn 

eller förskollärare som var i närheten under intervjun. Det blev små avbrott när förskollärare 

eller barn anlände till förskolan men inte särskilt mycket att det störde intervjun. De andra 

fem intervjuerna skedde i ett arbetsrum eller på ett kontor som fanns att tillgå på förskolorna.  

 

Bryman (2011, s.421) beskriver hur man inte alltid kan påverka faktorer som kan upplevas 

störande under en intervju men att minimera risken genom att välja ett avskilt rum där dörren 

kan stängas. Det minimerar även risken att få onödigt oväsen i inspelningarna som kan vara 

störande under transkriberingen. Intervjuerna blev inspelade på en mobiltelefon och det var 

något vi meddelade innan vi startade inspelningen. Detta gjorde vi eftersom vi inte skulle 

hinna anteckna allt som sades under intervjun samt att vi koncentrerade oss på svaren som 

gavs för att kunna ställa eventuella följdfrågor. Bryman (2011, s.420) menar hur man med 

fördel ska spela in intervjun för att inte missa någon viktig information som inte antecknas 

under själva intervjun. Därför är det viktigt att ha en bra inspelningsapparatur. Vi testade båda 

våra mobiltelefoner för att se vilken av dem som hade bäst kvalité på inspelningarna och den 

som var bäst var den vi valde att spela in på.  

Analys 

För att få en större blick över allt material samt se eventuella likheter och skapa samband 

mellan svar och rubrik transkriberade vi materialet. Vi lyssnade sedan igenom 

ljudinspelningarna och skrev ner i detalj vad som sades. Vi färgkodade respondenternas svar 

för att förtydliga vilken förskollärare som svarade vad. Det visade sig vara fördelaktigt i 

efterhand när vi skulle skapa rubrikerna till resultatet då vi valde att klippa ut citat från 

vardera intervjun. Eftersom vi nu kunde se de samband som bildades mellan olika 

förskollärare under varje rubrik blev vårt undersökningsresultat konkretiserat.  
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Bryman (2011, s.429) hänvisar till att transkribering är en tidskrävande process då det krävs 

av forskaren att skriva i detalj vad som sägs under intervjun för att inte gå miste om viktig 

information. Efter transkriberingen klipptes svaren ut för att jämföras och kategoriseras 

utefter hur det passade med respektive frågeställning. Materialet varierade mellan 

förskollärarna, ändå fanns det möjlighet att använda varje intervju till att framställa resultatet. 

Materialet gav oss möjlighet till att besvara våra frågeställningar då våra intervjufrågor var 

konstruerade för att spegla dessa. Genom att ha frågeställningarna i åtanke när vi studerade 

vårt resultat efter transkriberingen var vi medvetna om vad vi letade efter. Det gjorde det 

tydligt för vad vi kunde sortera bort och vad som var viktigt för vårt syfte med 

undersökningen. 
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RESULTAT 
Förskola A är en förskola som är belägen centralt i en mellanstor stad i Sverige och där 

intervjuade vi fyra förskollärare som vi har namngett Förskollärare 1-4. Förskola B är en 

förskola belägen i en mindre tätort i närheten av staden. Där intervjuade vi två förskollärare 

som vi har namngett förskollärare 5 och 6. 

Vi valde att ge förskolorna och förskollärarna fiktiva namn för att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Det var fler från förskola A som valde att delta. Syftet med vår studie 

är att ta reda på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva arbetar med tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de anser att TAKK 

synliggörs i verksamheten. Efter kategorisering av intervjusvaren skapades rubriker utifrån 

vårt syfte. Vid presentation av resultatet framkom citat som stärker vårt syfte. Citaten vi 

använder i resultatet är dels indragna och dels använder vi tecknet // när vi inte använder oss 

av hela citatet. 

Hjälp mig - jag förstår inte! 

Förskollärarna poängterade att TAKK fungerar som ett hjälpmedel för barnet att lära sig 

tecken när hen har svårigheter med det verbala språket. De berättade att TAKK fungerade 

som ett bra komplement till det verbala språket, vilket även forskningen stödjer enligt dem. 

TAKK betraktas som ett komplement för barnets språkutveckling. Det öppnar upp nya 

möjligheter till förmåga att uttrycka sig. Det beror på att efter en tids arbete och engagemang 

kan förskolläraren se resultat i barngruppen men även i arbetslaget. Barnen hänger med när de 

ser hur den vuxne tecknar, härmar och kompletterar med svar om förskolläraren ställer en 

fråga. 

//...det förstärker barnens språk och det ger en dimension och även till dig 

som vuxen så är det ett språk till man lär sig. Jag kan nästan jämställa det 

med vilket språk som helst, det var väldigt kul...// - Förskollärare 5 

 

Flertalet förskollärare beskrev hur TAKK har underlättat speciellt i samlingar och när de 

skapar kontakt med barnen. Barn i behov av särskilt stöd, annat modersmål än svenska eller 

blyghet kan använda sig av tecken hellre än att uttrycka sig verbalt. Två förskollärare beskrev 

situationer med blyga och tillbakadragna barn som med hjälp av TAKK kunnat berätta vad de 

känner och vill. Förskollärarna belyste hur tecken kan inkludera alla barn i verksamheten och 

delta utifrån sina förutsättningar. Förskollärarna delade liknande åsikter om att TAKK skulle 

vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. Några menade att det är viktigt och det därmed 

borde stå med i läroplanen för förskolan.  

 

Jag tycker ju att TAKK borde vara en större naturlig del i förskolans 

verksamhet i alla förskolor och att det skulle vara en likvärdighet. Så att 

inte en del förskolor jobbar jättemycket och en del förskolor nästan 

ingenting och en del som vi som har tecken lite här och där. Att det borde 

stå någonstans i läroplanen. TAKK ska användas som stöd och att vi ska få 

kunskap om hur och så. - Förskollärare 3 

 

 

En förskollärare tänkte tillbaka på tiden då hen arbetade med TAKK mer frekvent eftersom ett 

av barnen bara kommunicerar med tecken. Förskolläraren nämnde att det var mer naturligt att 
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använda TAKK då det verkligen fanns ett tydligt behov. Nu menade hen att alla barnen på 

hens avdelning kommunicerar verbalt och behovet att lära ut TAKK har minskat. En annan 

förskollärare menade att TAKK har underlättat när barnen inte har det verbala språket då de 

med tecken kan förmedla att de vill dricka mjölk eller få ett äpple. 

 

En typisk situation som en förskollärare valde att betona är den dagliga samlingen. Hen 

menade att hens arbetslag skulle kunna ta mer initiativ till applicering av TAKK i vardagliga 

situationer. Vid användning av TAKK är det frukter eller veckodagar som står i centrum. Det 

är märkbart enligt förskolläraren hur barnen har anammat enklare tecken. I dagsläget 

beskriver förskolläraren sin syn på användningen av TAKK med en realism att hen ser det 

som en trend som kommer och går. Hen beskrev hur de arbetar med TAKK på en ytlig nivå 

och jämför med att tänka tillbaka cirka 15 år då behovet var annorlunda. Hen menade att de 

stunder där TAKK förekommer är uppskattat. Vid samlingen kan förskollärarna stötta 

varandra genom att vara två samt att påminna varandra varför det är viktigt med TAKK. En 

annan förskollärare beskrev sitt arbete med TAKK hur hen applicerar TAKK i samlingar 

genom att teckna vardagar, väder, månader och årstider. Det är hens personliga intresse som 

leder arbetssättet i vardagen.  

Kommunicera mera 

Samtliga förskollärare förespråkade att TAKK var viktigt för dem och för barnen. En 

förskollärare menade att de ska ta vara på alla barns kommunikationssätt. Alla barn är olika 

och uttrycker sig på olika sätt, några barn gestikulerar och andra talar. De väljer det 

kommunikationssätt de känner sig bekväma med. Det är självklart viktigt att det verbala 

språket utvecklas men kommunikation är mycket mer än bara det verbala. Kroppsspråk, 

tecken och ansiktsuttryck är en del av kommunikationen. Genom att låta barnen få 

kommunicera på olika sätt kan det ge större möjligheter till att utvecklas socialt och kognitivt. 

 

En gemensam åsikt som förtydligas är att TAKK betraktas som ytterligare ett 

språkutvecklande komplement i förskolans verksamhet. Målet är att appliceringen av TAKK 

ska ske naturligt från förskolläraren och att hen använder det som en förlängd arm vid 

kommunicering med barnen. Något som är betydelsefullt för förskollärarna är att de använder 

TAKK vid kontakt med alla barn, det ska inte ske några undantag för barn med särskilda 

behov eller liknande.  

  

Inte bara barn med särskilda behov utan alla barn, alla barn, spelar ingen 

roll om de är svenska eller utländska barn. - Förskollärare 4 

 

Förskollärarna beskriver hur barn i förskolans verksamhet som inte har det verbala språket ska 

få möjlighet att uttrycka diverse behov. Möjligheterna till ömsesidig förståelse uppstår och 

barnet kan uppleva bekräftelse utan att behöva höja rösten för att det verbala språket 

eventuellt brister.  

Förskollärarens positiva förhållningssätt till TAKK  

Barn blir uppmuntrade till att använda TAKK under vissa leksituationer när de vill förtydliga 

att de inte vill delta. Förskolläraren beskrev hur barnen respekterar varandra när talet 

kompletteras med tecken. En annan förskollärare menade hur hens förhållningssätt till TAKK 

smittade av sig på barnen. Hen menade att genom sitt kroppsspråk introducerar tecken på ett 

roligt och inbjudande sätt, barnen blev då intresserade att själva lära sig. En annan 

förskollärare menade att när de har barn med särskilda behov blir det mer aktuellt med TAKK 

då barnen eventuellt inte kan kommunicera verbalt. Genom att förskollärarna visar intresse 
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och använder det vardagligt i verksamheten kan det stimulera barnens nyfikenhet. En annan 

förskollärare berättade att vid sångstunder är det ett ypperligt tillfälle att använda TAKK. 

Mestadels av barnen tycker det är roligt med sång och när förskolläraren kompletterar sången 

med tecken börjar fler barn engagera sig. Genom att det finns ett intresse hos förskollärarna 

kan arbetet med TAKK utvecklas. När förskolläraren känner sig trygg i arbetet med TAKK 

och visar att det hjälper uppmuntras barnen och de andra i arbetslaget till att använda TAKK 

menar flertalet förskollärare. 

Kontinuerlig kunskap och utveckling 

Flertalet förskollärare är överens om att det krävs kontinuerlig utbildning och att det finns ett 

intresse hos medarbetarna för att vilja lära sig mer om TAKK. Det är mycket som åligger 

förskollärarna själva och ett tydligt intresse måste finnas för att TAKK ska studeras och 

implementeras. En förskollärare menar att hen har gått på cirka fyra kurser inom TAKK men 

menar på att om det inte finns ett intresse i arbetslaget glöms en del bort. Det räcker inte bara 

med kurser utan det måste finnas ett intresse för att kunna utvecklas inom TAKK.  

 

En förskollärare förklarar hur TAKK har varit och är ett betydelsefullt verktyg i hens 

yrkesroll, dock har det inte alltid underlättat i alla situationer. Hen, som arbetar på en 

mångkulturell förskola där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska, ser 

verktyget som en stor fördel till barnets språkutveckling. Hen lägger tyngd på den potentiella 

utvecklingen för TAKK i förskolan, att det ska vara en del av läroplanen samt den 

individuella planeringen. En annan förskollärare beskriver TAKK som en nästintill 

revolutionerande upplevelse för förskolans verksamhet. Det har nu gått ett decennium ungefär 

sedan hen fick delta i sin första kurs med TAKK. Sedan dess har även synen från föräldrar 

ändrats. Till en början hade föräldragruppen uppfattningen att deras barn endast skulle teckna 

och inte uppnå förmågan att föra ett verbalt tal. Detta skapade en stor oro och förskolläraren 

fick upprepade gånger beskriva hur TAKK är ett komplement för barnets språkutveckling. 

Det kunde se ut på följande vis att förskolläraren berättade hur barnen visade större intresse 

och faktiskt frågade efter specifika tecken. Förskolläraren förtydligade att användningen av 

TAKK förekom i hela barngruppen och att alla barn involverades, inte några specifika barn. 

Resultatet har visat positiva effekter för barnet och förskolläraren menar att det är viktigt att 

lita på den forskning som publiceras. Idag är åsikterna från föräldragruppen positiva och det 

händer att de visar engagemang redan innan barnet har börjat sin tid på förskolan. 

 

Förskollärarna framhåller vikten av miljön för användningen av TAKK. Barnen har tillgång 

till böcker som finns placerade i deras höjd. Förhoppningen är att barnen själva ska ta initiativ 

för att studera olika tecken som används i vardagen och på så vis utveckla sin språkliga 

förmåga. Barnen kommer ofta fram med böckerna och frågar förskollärarna hur de ska teckna 

vissa ord. Förskolläraren beskrev även hur det kan brista när det gäller materialet, att det inte 

är tillräckligt, dock erbjuder lärplattans
4
 applikationer en utökad mängd material. Ett eller 

flera barn kan, med hjälp av en lärplatta, öva på diverse tecken som bidrar till en bredare 

kommunikation. Tillsammans stärker de relationen till varandra då fler barn får uppleva hur 

de blir förstådda och bekräftade av sina kamrater. 
  

                                                 
4
 Med lärplatta menar vi diverse surfplattor som används i förskolans verksamhet. 



 

12 

 

Sammanfattning 

Situationer där TAKK används är oftast i samlingar där det visas genom veckodagar, frukter 

och dylikt. Resultatet visar att TAKK kan fungera som ett hjälpmedel i situationer där den 

verbala kommunikationen eventuellt brister. Genom TAKK som hjälpmedel kan barnet få 

ytterligare ett sätt att kommunicera på samt att hen utvecklas socialt och kognitivt genom 

samspel och kommunikation med andra barn och vuxna. Det kan vidare bidra till en 

ömsesidig förståelse och en känsla av bekräftelse. Konsekvenserna med TAKK är följande att 

barnet kan känna en delaktighet i gruppen eftersom hen kan göra sig förstådd. En ytterligare 

konsekvens är att barnet kan utveckla sin språkliga förmåga med tecken som komplement till 

det verbala språket. Resultatet visar hur förskollärarna vill att TAKK ska vara en naturlig del i 

förskolans verksamhet. De ser dock svårigheter med implementeringen då de känner att utan 

ett tydligt behov i barngruppen minskar användandet av TAKK.  

 

 

  



 

13 

 

DISKUSSION  
Under denna rubrik kommer resultatet och metoden diskuteras. Didaktiska konsekvenser och 

fortsatt forskning avslutar diskussionen. 

Resultatdiskussion 

 
Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva 

arbetar med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de 

anser att TAKK synliggörs i verksamheten.  

 
Frågeställningar 

 I vilka situationer används TAKK? 

 Vilket syfte har förskollärarna med att använda TAKK? 

 Vilka konsekventer kan användningen av TAKK få? 

 

Hjälp mig - jag förstår inte!  

Resultatet visar på att förskolans verksamhet kan präglas med TAKK ur olika perspektiv. 

Exempel på detta är hur morgonsamlingen innebär möjligheter för förskolläraren att 

introducera nya tecken samt repetera tecken som tidigare använts. En omtyckt sång är ett sätt 

hur förskolläraren kan väcka nyfikenhet hos barnet på ett naturligt sätt.  Vi anser att 

sångstunden skapar intresse hos barnet och är ett bra tillfälle att introducera TAKK. Lek- och 

matsituationer är ytterligare tillfällen att använda tecken. Genom att komplettera ord med 

tecken kan barnet få förståelse för vad det handlar om enligt Marshall och Hobsbaum (2015, 

s.678). Resultatet blir förhoppningsvis ett lustfyllt lärande hos varje individ. Det bidrar till att 

barnet och förskolläraren engagerar sig gemensamt. Det som förekommer i 

förskolansverksamhet när TAKK används är imitation. Nettelbladt (2013, s.198) beskriver 

imitation vilket Vygotskij förespråkar och dess betydelse för språkutvecklingen hos barnet. 

Barnet imiterar förskolläraren om situationen väcker hens intresse. Den individuella 

språkutvecklingen hos barnet samt förmågan att koppla ord till sammanhang utvecklas. Vid 

framtida händelser kan barnet använda sig av tecken för att göra sig förstådd och förmedla 

sina känslor för andra barn och vuxna. Det är viktigt att förskolläraren applicerar tecken 

vardagligt och är flexibel utifrån vad barnet gör vilket Nettelbladt (2013, s.198) förespråkar. 

Resultatet visar att förskolläraren beskriver hur barnen följer med och härmar när de ser hur 

den vuxne tecknar. Vi kopplar detta till den sociokulturella teorin och begreppet imitation. Vi 

kan med stöd av Holland (2006, s.18) samt vårt resultat påvisa att TAKK underlättar 

kommunikationen. 

 

Idag ses TAKK som en trend vilket både vårt resultat samt Marshall och Hobsbaum (2015, 

s.617) belyser. Vi tror att det kan vara en faktor till att en del förskollärare inte känner sig 

manade att implementera TAKK i verksamheten. En annan faktor kan vara att de inte ser 

något behov i barngruppen. Vårt resultat visar dock att det finns ett stort intresse med 

implementeringen och förskollärarna tycker att det borde stå skrivet i läroplanen. De vill 

skapa jämlikhet mellan förskolorna och vi delar deras åsikt om att det borde vara jämställt. Vi 

ser dock problematik med att ha TAKK inskrivet i läroplanen. Det kan verka för att utesluta 

andra verktyg. Genom inkludering av ett verktyg eller arbetssätt kan det eventuellt omedvetet 

exkludera andra. TAKK ska ses som ett komplement för barnets språkutveckling och inte vara 
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tvingande. Vi menar att det är upp till förskollärarna att ta till sig innebörden och 

appliceringen av TAKK i verksamheten.  

Kommunicera mera 

Resultatet visar hur förskollärarna beskriver TAKK som ett komplement till barnets 

språkutveckling. TAKK skapar nya möjligheter för barnet att uttrycka sig. De beskriver 

vidare hur de får med sig barnet i kommunikationen genom att barnet härmar dem när de 

tecknar. Barnet kan sedan använda TAKK i andra situationer när de inte kan uttala ordet 

verbalt. Heister Trygg (2012, s. 24) beskriver hur TAKK ska ses som ett komplement till den 

verbala kommunikationen utan att vara ersättande. Det är ett verktyg som är till för att 

utveckla språket. Med ålder och utveckling blir språket mer individanpassat och den sociala 

förmågan växer sig större utanför familjens kretsar enligt Svensson (2009, s.33). 

Förskollärarna är medvetna om kommunikationens påverkan för barnets sociala utveckling. 

Därför uppmuntrar förskollärarna barnen att använda TAKK oavsett eventuella 

språksvårigheter. Effekten kan bli en ömsesidig förståelse mellan barnen och de kan uppleva 

bekräftelse. Vi håller med om att TAKK ska användas för att öka delaktigheten i barngruppen 

och öka barns kommunikation. Förskollärarna ser TAKK som ytterligare ett språk och målet 

är att TAKK ska bli ett komplement och ett vardagligt inslag i verksamheten. Syftet är att 

inkludera alla barn. Nelson, White och Greve (2012, s.475) belyser hur främst yngre barn har 

en förmåga att förstå innebörden av ett ord betydligt snabbare än de verbalt kan uttrycka det 

vilket den sociokulturella teorin står för. De fortsätter att beskriva hur de motoriska 

färdigheterna utvecklas i en snabbare takt vilket medför att tecken kan vara lättare för barnet 

att erövra. Den verbala utvecklingen sker i ett senare stadie. Vi anser att TAKK inte borde ta 

större plats än det verbala språket men det ska ses som en tillgång för alla barn. Vi 

understryker vårt tankesätt med ett citat ur resultatet. 

  

Inte bara barn med särskilda behov utan alla barn, alla barn, spelar ingen 

roll om de är svenska eller utländska barn. - Förskollärare 4 

 

Många förskollärare vill att TAKK ska bli en naturlig del i verksamheten men av olika 

anledningar når det inte riktigt fram. En förskollärare beskriver hur hen har deltagit i fyra 

kurser inom TAKK och menar att om det inte finns ett intresse i arbetslaget glöms en del bort. 

Det räcker inte bara med kurser utan det måste finnas ett initiativtagande för att utvecklas 

inom TAKK. Säljö (2000, ss.66) förespråkar vikten av samspel i den sociokulturella teorin. 

För att TAKK ska fungera i verksamheten krävs det ett samspel mellan förskollärarna. Vår 

fundering till varför TAKK inte är en naturlig del av förskolans verksamhet grundas på vårt 

resultat och den forskning vi har läst. Vi menar att det måste bli ett gemensamt ansvar för alla 

att implementera TAKK i verksamheten. Resultatet visar även hur förskollärare som tillhör 

samma arbetslag har olika uppfattningar hur det arbetas med TAKK. Vi anser att det är viktigt 

för förskollärarna att diskutera deras olikheter i arbetsätten. Den generella inställningen till att 

använda tecken som ett komplement till kommunikation skiljer sig markant mellan 

avdelningarna på förskola A. Synen på TAKK är i grunden positiv, dock ser arbetssätten olika 

ut och strävan efter kunskap om TAKK varierar.  

 

Förskollärarna beskriver hur TAKK har underlättat i situationer där den verbala 

kommunikationen har varit otillräcklig. Hwang och Nilsson (2011, ss.207-208) framhåller hur 

barnet utvecklar en förståelse genom att registrera ordets betydelse innan de kan uttrycka det 

verbalt. Språkets träd grenar ut sig åt olika håll med fler möjligheter till att göra sig förstådd. 

Barnet kan använda sig av komplement som kroppsspråk, grimaser och gester för att göra sig 

förstådd. Tecken är ytterligare ett konkret exempel på komplement för kommunikationen. 
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Tisell (2009, s.13), Marshall och Hobsbaum (2015, s.617) beskriver hur tecken fungerar som 

understrykningar av ord och barnet upplever sammanhang och delaktighet i 

kommunikationen. 

 

Förskollärarens förhållningssätt till TAKK 

 

Förskollärarna har märkt att speciellt blyga och tillbakadragna barn hellre kommunicerar med 

sitt kroppsspråk och i vissa fall även TAKK. Eftersom förskollärarna månar om att få barnets 

behov tillgodosedda anpassa förskollärarna sin kommunikation därefter. Alla barn ska få 

samma förutsättningar i förskolan och TAKK ska ses som ett komplement till det verbala 

språket. Detta för att minska risken att barnet känner sig mindre delaktig. Likväl som för hela 

barngruppen har tecken en positiv inverkan på arbetslaget. Vi menar att ett gemensamt 

arbetssätt och en drivande inställning kan ge goda resultat inom TAKK. Eftersom fler barn får 

en större möjlighet att kommunicera med detta verktyg. 

Kontinuerlig kunskap och utveckling 

Svensson (2009, s.33) hänvisar till den sociokulturella teorin som framhåller ur barnet 

utvecklas som individ genom sociala interaktioner. De sociala samspelen som uppstår med 

vuxna, exempelvis förälder eller förskolläraren, formar även barnets personlighet. Hur hen 

tänker bidrar till den egna medvetenheten och kognitiva utvecklingen. De egna tankarna är 

barnets tal till sig själv. Vidare menar författaren att barnet utvecklar sitt språk i möten med 

andra människor. Till en början använder barnet språket för att kommunicera vilket kan 

bevittnas genom ett socialt perspektiv. Med hänsyn till Vygotskij (1986, s.76) som 

förespråkar samspel ökar den kognitiva utvecklingen hos barnet. Vi anser att den 

sociokulturella teorin styrker vårt resultat och visar att TAKK utvecklar den kognitiva 

förmågan genom samspel då barnen känner sig inkluderade i större utsträckning.  

 

Förskolan präglas med hjälp av material ute på avdelningarna. Åtkomligheten av materialet är 

viktigt och det ska locka barnen till att vilja använda sig av. TAKK ses som ett verktyg för 

kommunikation och Vygotskij (1986, s.79) menar att tänkandet och språket utvecklas i olika 

takt vilket medför att barnet ofta förstår mer än hen kan verbalt uttrycka. Genom att ha 

böcker, bilder och lärplatta med TAKK i närheten av barnet kan hen med hjälp av att teckna 

eller att visa bilder kommunicera med sin omgivning. Vårt resultat visar att ute på förskolorna 

finns det mycket material med TAKK som är tillgängligt för barnet. Brereton (2010, ss.92-93) 

menar att barn med fördel kan lära sig lättare när de använder fler sinnen samtidigt som hörsel 

och syn i samband med materialet. Resultatet visar att barnet använder lärplattan och imiterar 

det hen ser. Förskollärarna som deltagit i vår undersökning har en positiv grundsyn till TAKK 

som kommunikationsmetod. Förskollärarna berättar att barnet visar intresse och ofta talar om 

bilderna med TAKK som finns på väggarna och det skapar reflektion och diskussion. Åsikter 

angående hur förskollärarna ska prägla verksamheten med TAKK växlar då TAKK varierar i 

grad av betydelse. Resultatet av intervjuerna visar hur inställningen till TAKK kan skilja sig 

mellan två förskollärare i samma arbetslag. En förskollärare anser att det räcker att ha material 

lättillgängligt för barnen och att de använder TAKK i specifika situationer. Den andra anser 

det är upp till var och en att ta ansvar för att implementera TAKK i förskolans verksamhet. 

Flertalet förskollärare beskriver hur bilder på väggarna bidrar till att prägla, även är det en 

påminnelse för hen själv att använda TAKK. Vi upplever detta vara en bra påminnelse för 

förskollärarna att använda TAKK i det vardagliga arbetet. Eftersom TAKK blir synligt och 

kan bidra till möjligheter att använda det kontinuerligt. 
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Vi upplever att förskollärarna som deltagit i undersökningen anser sig medvetna om 

fördelarna till att använda TAKK. Resultatet beskriver olika händelser där TAKK har 

underlättat kommunikationen för barnen samt förskollärarna. Medvetenheten beskrivs genom 

förskollärarnas arbetssätt eftersom de kan jämföra med erfarenhet från förr och hur dagsläget 

ser ut idag. Förskolläraren nämner att det var mer naturligt att använda TAKK då det 

verkligen fanns ett tydligt behov Nu menar hen att alla barnen på hens avdelning 

kommunicerar med det verbala språket och behovet att lära ut TAKK har minskat. Vi anser 

inte att TAKK enbart borde förekomma vid behov utan ska vara en naturlig del i 

verksamheten. Vi kopplar det till Nelson, White och Grewe (2012, s.475) som menar att barn 

som har tillgång till TAKK utvecklar ett större ordförråd kontra andra som inte har det. Vi 

anser att med ett bredare ordförråd kan barnet kommunicera med sin omgivning och risken 

för missförstånd kan minska. 

Metoddiskussion 

Valet av metod baserades på vårt syfte och frågeställningar. Vi valde att utgå från 

förskollärarnas perspektiv och ansåg att en kvalitativ metod passade undersökningen. Bryman 

(2011, s.413) beskriver hur formen av upplägget baseras på forskarens val av undersökning. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att ge svar som innehåller en fyllig information samt 

detaljer utöver generell fakta. Det upplevde vi som ett passande tillvägagångssätt för vår 

forskning. Vi kunde inte uppfatta någon direkt nackdel med att inkludera två förskolor som vi 

tidigare haft kontakt med i vår forskning. Fakta baseras på vetenskaplig grund i form av 

internationella artiklar samt studentlitteratur. De återkommande metoderna som användes i 

artiklarna var intervjuer och observationer. Vi övervägde att kombinera intervjuerna med 

observationer för att granska förskollärarnas ord med handling. Vi märkte dock att tiden inte 

räckte till för att skicka ut missivbrev till barnens föräldrar, därför valde vi att bortse från 

observation. Vi valde att transkribera våra intervjuer vilket Bryman (2011, s.429) menar att 

det är tidskrävande. Vi upplevde dock inte detta eftersom vi anser att intervjuerna var något 

korta. Den första intervjun hamnade på torget var nog för att vi redan satt vid ett bord och 

väntade på den första respondenten och när hen kom ansågs det passande att stanna kvar där. 

Dessutom var arbetsrummet upptaget vid just det tillfället då intervjun skulle äga rum. 

Resterande intervjuer skedde i arbetsrummet eller på ett kontor. 

Kvantitativ forskning  

Vi valde att inte använda oss av enkät som insamlingsmetod eftersom vi kände att vi inte 

skulle få de svar som krävdes. Vid ett tillfälle övervägde vi dock att använda enkäter som 

metod för att få en generalisering av svaren. Bryman (2011, s.230) menar att svaren inte 

skulle bli tillräckligt utförliga i en enkät. Vidare menar författaren att öppna frågor i en enkät 

kräver mer av respondenten. I vissa fall kan respondenten tröttna och välja att inte svara på 

frågan alls. Vid utskick av enkäter är det ofta stängda frågor utan möjlighet att utveckla 

svaren. Vi upplevde att det fanns risker med enkäter eftersom respondenten kunde undvika att 

besvara vissa frågor och det fanns ingen säkerhet att veta vem som besvarat frågorna. Bryman 

(2011, s.230) beskriver hur enkäter kan bli skickade till en person men bli ifylld av en annan. 

Dessutom finns risken att respondenten tycker att vissa frågor känns irrelevanta och väljer att 

inte besvara dessa. I en intervju kan frågorna bli formulerade på ett annat sätt som kan locka 

respondenten till att svara. Fördelar vi ser med enkäter är att de kan nå ut till flera på kortare 

tid och få ut mer exakta svar. 

 

Holland (2006) och Brereton (2010) beskriver olika förhållningssätt som kan etableras i 

förskolans verksamhet när man arbetar med TAKK. Genom att inkludera barnen och låta dem 

influera lärandesituationen skapar det möjlighet till ett lustfyllt och lagrande lärande hos 
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barnet. Vi har även använt en del studentlitteratur eftersom det finns en markant brist på 

svensk forskning från förskollärares perspektiv inom ämnet.  

 

Författarna Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013, s.577) beskriver sin forskning som 

baserades på mödrar till spädbarn. Det var en studie som utgick från mödrarnas erfarenheter 

att använda gester och tecken med sina spädbarn för att se vilken respons de fick. Det var 40 

mödrar som deltog i studien och metoden som användes var telefonintervjuer som skedde 2 

gånger per vecka under tio månader. Vi valde att använda deras forskning för att den riktar sig 

mot de vuxnas synsätt till hur tecken fungerar.  

  

Marshall och Hobsbaum (2015, ss.619-620) observerade barn i åldrarna 4-5 från två 

förskolor, totalt 104 barn deltog i studien. Forskarna observerade hur barnets ordförråd 

utvecklas med ASL tillskillnad från de barn som inte hade ASL som komplement. 

Observationerna startade när barnen började på höstterminen och pågick fram till 

vårterminens slut. Studien valdes för att vi kan koppla deras studie till vårt syfte eftersom 

forskarna såg en förbättring i språket hos barnen som använde ASL som komplement.   

 

Nelson, White och Grewe (2012, s.491) studerade kvaliteten på 33 webbsidor som erbjuder 

material med fokus på tecken som komplement. Syftet med studien är att granska om 

webbsidorna främjar språkutvecklingen hos hörande barn samt om det har en positiv inverkan 

på andra egenskaper hos barnet. Forskarna redovisar ett positivt resultat språkmässigt, dock 

fallerar undersökningen när det gäller högre IQ eller större självförtroende hos barnet. Det 

krävs ytterligare forskning för att påvisa om det kan stämma. Vi valde att använda studien 

eftersom forskarna är positivt inställda till användandet av TAKK vid språkutvecklande 

situationer. Vilket kan kopplas till vår frågeställning hur förskolan kan präglas och syftet med 

TAKK. 

 

Vi valde att inte tillfråga barnskötare för att ta del av deras erfarenhet och uppfattning 

eftersom förskollärare är vår kommande yrkesroll. Den forskning som finns om TAKK idag 

om Sveriges förskolor anser vi är till större del baserad på barnens uppfattning och utveckling. 

Tisell (2009), Svensson (2009) och Heister (2012, 1998) har baserat sin fakta för barnets 

språkutveckling och hur TAKK ska ses som ett komplement för det verbala talet. Vår 

uppfattning är att forskning som riktas till förskolläraren brister i mängd, därför anser vi att 

vår forskning är viktig. Eftersom det finns lite forskning ser ut som den gör när det gäller den 

nationella forskningen vill vi fokusera på förskolläraren vilket har blivit utgångspunkten i vår 

undersökning.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Hur skulle du göra om du inte kände dig förstådd? Om du inte hade kunnat tala, hur hade du 

gjort för att kommunicera med omvärlden?  Det är frågorna som inleder vår undersökning. Vi 

har mött förskollärare med olika förutsättningar och det var spännande att få ta del av deras 

inställning, arbetssätt och kunskaper inom TAKK. Genom intervju och granskning av 

vetenskapliga texter har det givit en bild av hur de ovan nämnda frågorna kan besvaras. Som 

förskollärare ska olika verktyg erbjudas för att uppfylla barnets behov. När det gäller 

exempelvis språket är det viktigt att anpassa sitt sätt att lära ut efter barnets individuella behov 

och förutsättningar. Barn som inte har uppnått den verbala förmågan ska ha möjlighet att 

kommunicera med omvärlden. Den sociala utvecklingen och andra färdigheter har ett 

samband med språkutvecklingen. Därför ska barnet få välja den kommunikationsmetod som 

hen känner sig trygg med. TAKK som verktyg bringar stort ansvar över förskolläraren, att hen 
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förnyar sina kunskaper för potentiella förändringar. Förskolans verksamhet utvecklas och 

arbetssätt implementeras med nya trender vardagligen, dock är det viktigt att bevara arbetssätt 

som TAKK oavsett om det är trendigt.  

 

Vårt resultat visar att det finns en problematik med att implementera TAKK i verksamheten 

då det krävs en gemensam drivkraft och det uppfattas som trendigt. En förskollärare som har 

en negativ attityd mot TAKK kan påverka de andra förskollärarna negativt. Genom sin roll 

ska implementering av TAKK vara betydelsefull eftersom det kan underlätta 

kommunikationen hos barn. När de möter motgång från andra förskollärare kan det kännas 

tungt för den drivande förskolläraren att fortsätta sin strävan till att implementera förskolan 

med TAKK. Är det istället stöttande medarbetare och alla hjälps åt kan implementeringen ske 

obehindrat.  

 

Genom en kontinuerlig utbildning kan förskollärare få en djupare insikt till varför TAKK ska 

implementeras i verksamheten. Eftersom det finns forskning som påvisar den positiva 

effekten vid användning av TAKK krävs det av förskolläraren att hen förlitar sig på 

forskningen. Det är även viktigt att anamma barnens intresse och applicera det i metoden. 

Resultatet blir förhoppningsvis ett lustfyllt lärande samt en god språkutveckling hos det 

individuella barnet. Ett gemensamt arbetssätt är en förutsättning för att både barn och 

föräldrar ska uppleva att förskolan värderar verktyget. En aktiv förskollärare ska vara öppen 

för ny kunskap och nya arbetssätt. För att främja barnets språkutveckling krävs det ett synligt 

intresse för andra metoder till kommunicering. Vad som är viktigt är barnets utveckling, att de 

kan uppleva en trygghet i förskolan och att de har möjlighet att förmedla sig samt bli 

förstådda. 

TAKK ses idag som en trend och fördelen med att trender förekommer i förskolans 

verksamhet är att de kan ge en gemensam effekt på arbetslaget. I det här sammanhanget 

innebär det ett nytt arbetssätt för kollegorna. Därför kan det upplevas som, oavsett utbildning, 

ett jämlikt förhållningssätt mellan kollegorna. Förskollärare likväl barnskötare kan utföra 

arbetet på samma sätt utan direkta krav på utbildning. Nackdelen kan resultera i att någon i 

arbetslaget tappar intresset och därefter kan ytterligare en kollega avstå från arbetssättet. Den 

tillfälliga metoden löper risk för att upplevas som meningslöst och tråkigt. Vårt resultat 

poängterar hur förskollärare delar en god inställning till användning av TAKK. 

Det negativa vi kan se med att TAKK ses som en trend är utifrån barnets perspektiv. Är det ett 

eller flera barn som förlitar sig på att kommunicera med TAKK kan det medföra en svårighet 

om trenden försvinner och barnet mister sitt kommunikationssätt. En annan negativ aspekt är 

att TAKK används idag under vissa speciella situationer vilket vårt resultat framhåller. Vad 

händer då med barnet som kommunicerar med TAKK under resten av dagen? Vi tror att 

implementera TAKK i det vardagliga arbetet skulle underlätta för kommunikationen hos 

många barn. Vi ser även problematiken eftersom TAKK ses som en trend och kanske känner 

vi en oro för att TAKK skulle försvinna från verksamheten. Idag får vi dock känslan av att 

TAKK kommer att finnas kvar då forskare som Holland (2006, s.18), Heister Trygg (2012, 

s.24), Marshall och Hobsbaum (2015, s.618) och Tisell(2009, s.12) belyser TAKK som ett 

viktigt verktyg för språkutvecklingen hos barn. 

Vidare forskning 

Forskningen om TAKK kan utvecklas vidare genom att behålla fokus på det individuella 

barnet men även på förskolläraren förhållningssätt. En uppföljning där både intervju och 

observation används då de går att jämföra förskollärarens ord med handling. En annan metod 
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kan vara utifrån ett kvantitativt perspektiv. Genom att skicka ut enkäter till kommunens alla 

förskolor kan resultatet bli generellt och det blir tydligt var TAKK används mer frekvent 

kontra används mindre eller ingenting alls. 
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BILAGOR 
 

 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
1)      Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2)      Tycker du att man ska prägla förskolan med TAKK? 

         Vid Ja/Nej: Varför/varför inte? 

3)      Tycker du TAKK är viktigt?  

        Vid Ja/Nej: Varför? 

4)      Uppmuntrar ni varandra i arbetslaget till att använda TAKK? 

        Varför gör du det? Hur gör du det? 

5)      Uppmuntrar du barnen till att använda TAKK? 

        Varför gör du det? Hur gör du det? 

6)      Hade du önskat mer kunskap inom TAKK? 

        Vid Ja/Nej: Varför anser du det? 

7)      Har TAKK underlättat ditt arbete som förskollärare? 

        Vid Ja/Nej: På vilket sätt? 

8)      Vill du tillägga något om det vi pratat om? 



 

 

 

Bilaga 2 
 
Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås 

och det innebär att vi skriver ett examensarbete på 15 hp. Syftet med vår studie är att ta reda 

på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva arbetar med tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de anser att TAKK framkommer i 

verksamheten.  

 

 

Här nedan kommer information angående intervjuns upplägg samt frågor som kommer att 

ställas. 

 

Intervjufrågor: 

1) Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2) Tycker du att man ska prägla förskolan med TAKK? 

        Vid Ja/Nej: Varför/varför inte? 

3) Tycker du TAKK är viktigt? 

       Vid Ja/Nej: Varför? 

4) Uppmuntrar ni varandra i arbetslaget till att använda TAKK? 

       Varför gör du det? Hur gör du det? 

5) Uppmuntrar du barnen till att använda TAKK? 

       Varför gör du det? Hur gör du det? 

6) Hade du önskat mer kunskap inom TAKK? 

       Vid Ja/Nej: Varför anser du det? 

7) Har TAKK underlättat ditt arbete som förskollärare? 

       Vid Ja/Nej: På vilket sätt? 

8) Vill du tillägga något om det vi pratat om? 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 20 minuter och vi båda kommer att medverka 

under intervjun. Om du inte har någonting emot kommer intervjun bli inspelad för att inte gå 

miste om viktig information. Vid intervju kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna. Det innebär att din deltagande är frivilligt och du har möjlighet att avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande i undersökningen. Du som väljer att medverka i 

undersökningen kommer att vara anonym och förskolans namn kommer att vara fingerat. 

Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.   

Din medverkan är viktig för oss och vi uppskattar att du vill ta del av vår undersökning. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Anna Christianson: S******@student.hb.se 

Moa Larsson: S******@student.hb.se 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Christianson och Moa Larsson   
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