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I det här självständiga arbetet ville vi få mer kunskap kring hur TAKK (tecken som 
alternativ kompletterande kommunikation) kan användas som ett medierande 
redskap samt hur TAKK kan främja barn som är i behov av kommunikativt stöd. Vi 
valde att utgå från det sociokulturella perspektivet då vi har valt att ta reda på mer 
kring hur TAKK kan användas som ett medierande redskap. Empirin har hämtats 
genom kvalitativa intervjuer som vi sedan har sorterat, kategoriserat och analyserat i 
vårt arbete. Resultatet visar att TAKK används som ett medierande redskap för att 
främja barns olika behov av stöd för att kunna kommunicera. 
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Nyckelord: TAKK, Kommunikativt stöd, Förskolan, Mediering, Redskap.  



 
 

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karl Asp för den stöttning, uppmuntran 
och feedback som vi har fått under arbetets gång. Vi vill också tacka alla som har 
ställt upp på intervjuer, utan er vore inte det här arbetet möjligt. Till sist vill vi tacka 
våra nära och kära för att ni har stöttat oss och funnits där under hela arbetets gång.  
 
/Julia Karlsson och Frida Nilsson. 
  



 
 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING .................................................................................................................................. 1	  
1.1	   INLEDNING .............................................................................................................................. 1	  
1.2	   BEGREPPSDEFINITIONER ..................................................................................................... 2	  
1.3	   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................... 3	  
1.4	   UPPSATSENS DISPOSITION .................................................................................................. 3	  

2 BAKGRUND ................................................................................................................................. 4	  
2.1	   TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................... 4	  

2.1.1	   GESTER OCH HANDRÖRELSER ....................................................................................... 4	  
2.1.2	   KONSEKVENSER AV TAKK ............................................................................................... 5	  

2.2	   SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV ........................................................................................ 6	  
2.3	   FÖR STUDIEN RELEVANT LITTERATUR .............................................................................. 7	  

2.3.1	   BARN I BEHOV AV STÖD ................................................................................................... 8	  
2.3.2	   TECKEN SOM ALTERNATIV OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION. ................. 8	  

3 METOD ............................................................................................................................................ 9	  
3.1	   METODVAL .............................................................................................................................. 9	  
3.2	   URVAL .................................................................................................................................... 10	  
3.3	   GENOMFÖRANDE ................................................................................................................. 11	  

3.3.1	   FÖRBEREDELSE .............................................................................................................. 11	  
3.3.2	   GENOMFÖRANDE AV INTERVJU .................................................................................... 11	  
3.3.3	   BEARBETNING AV DATA ................................................................................................. 11	  

3.4	   ETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................... 12	  

4 RESULTAT .................................................................................................................................. 13	  
4.1	   SPRÅKLIGT STÖD ................................................................................................................. 13	  
4.2	   ANVÄNDNINGEN AV TAKK ................................................................................................... 15	  
4.3	   TAKK SOM ETT KOMMUNIKATIONSSÄTT .......................................................................... 16	  
4.4	   UTMANINGAR MED TAKK .................................................................................................... 16	  
4.5	   FÖRHÅLLNINGSSÄTT ........................................................................................................... 17	  

5 ANALYS ........................................................................................................................................ 19	  
5.1	   TAKK FÖR ATT FRÄMJA BARN SOM ÄR I BEHOV AV STÖD I DERAS KOMMUNIKATIVA 
UTVECKLING ...................................................................................................................................... 19	  
5.2	   PEDAGOGERNAS REFLEKTION KRING TAKK SOM ETT MEDIERANDE REDSKAP ....... 20	  

6 DISKUSSION ............................................................................................................................. 22	  
6.1	   METODDISKUSSION ............................................................................................................. 22	  

6.1.1	   TILLFÖRLITLIGHET .......................................................................................................... 23	  
6.2	   RESULTATDISKUSSION ....................................................................................................... 23	  



 
 

6.2.1	   RESULTAT KOPPLAT TILL FORSKNING ........................................................................ 23	  
6.2.2	   RESULTAT KOPPLAT TILL LITTERATUR ........................................................................ 25	  

6.3	   SLUTSATSER ........................................................................................................................ 27	  
6.4	   FÖRSLAG TILL VIDARE UNDERSÖKNING .......................................................................... 28	  
REFERENSLISTA ............................................................................................................................... 29	  
BILAGA ................................................................................................................................................ 33	  
BILAGA 1 ............................................................................................................................................. 34	  

 



1 
 

1  INLEDNING 

I det här inledande avsnittet introducerar vi vårt valda problemområde. Vi kommer 
att redogöra för viktiga begrepp och presentera vårt syfte och våra frågeställningar. I 
slutet av kapitlet kommer en redogörelse över vad övriga kapitel kommer att 
behandla. 

1.1  INLEDNING 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning och under arbete som vikarier i förskolan 
har vi sett att TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) 
används flitigt som stöd till barn i verksamheten för att stödja deras kommunikativa 
förmåga. Forskning säger att AKK (alternativ kompletterande kommunikation) som 
hjälpmedel kan stödja individer med talsvårigheter i deras tal. AKK är ett 
samlingsnamn för olika stöd som kan bidra till ökad kommunikativ förmåga för 
människor exempelvis tecken, bilder och gester. Dessa hjälpmedel kan antingen 
användas enskilt eller kombinerat med andra hjälpmedel. Individerna får en 
möjlighet att kunna uttrycka sina känslor och behov när de får stöd av ett AKK 
hjälpmedel (Chung & Douglas, 2014). Tisell (2009) skriver att TAKK innebär att ord 
förstärks med hjälp av handrörelser där de viktigaste orden i meningen tecknas. 
 
I en föreliggande studie vi utfört visade resultatet att informanternas 
förskolor/avdelningar använde TAKK för alla barns språkutveckling. I vårt 
självständiga arbete vill vi få mer kunskap om hur pedagogerna arbetar med TAKK 
för att främja barn som är i behov av stöds språkutveckling. Läroplanen för förskola 
tar upp att förskollärare ska verka för att alla barn utmanas och stimuleras i sin 
kommunikation- och språkutveckling (Skolverket, 2016). Då läroplanen uttrycker 
vikten av att förskolan ska ge barn möjlighet till utveckling av deras sociala och 
kommunikativa kompentens blir vi nyfikna på att ta reda på mer kring vilket sätt 
TAKK kan vara ett hjälpmedel för att stötta barns kommunikativa förmåga. Svensson 
(2009) skriver att olika kommunikationssätt är något som avses att delas med andra 
personer. Samspel krävs mellan parterna för att utbyte av information ska kunna ske. 
Musik, dans, bild och språk är några exempel på hur människan kan kommunicera 
på. Tonér (2016) hävdar att det går att kommunicera med mer än bara det verbala 
språket, det kan bestå av ickespråkliga ljud, gester, kroppsspråk och dylikt.  
 
Eftersom barns språkliga utveckling är intensiv under förskoletiden och alla barn bör 
få utveckla sitt kommunikationssätt vill vi veta mer kring hur TAKK kan användas 
som ett medierande redskap. Att använda sig av AKK eller TAKK kan enligt 
sociokulturell teori förstås som ett sätt att förmedla kunskap. Enligt Jakobsson 
(2012) kan vi kalla den typen av förmedlande med hjälp av något för ”medierande 
redskap”. Ett medierande redskap är enligt Säljö (2014) sättet vi tänker på och hur 
det påverkas av vårt egna språk, kultur och de redskap och artefakter som finns i vår 
närhet. Tonér (2016) skriver att grunden för att barn ska kunna utveckla sitt 
kommunikationssätt är genom det vardagliga samspelet eftersom barns 
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språkutveckling är intensiv i förskoleåldern. Tisell (2009) hävdar att TAKK är ett 
redskap som tillåter att flera sinnen används, vilket gör det tydligare för de barn som 
är i behov av språkligt stöd. 
 
Barnkonventionen statuerar att alla barn har yttrandefrihet vilket betyder att barnet 
har rätt till att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Dock ska barnet visa respekt för 
andra individers rättigheter. Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter 
som barn utan funktionsnedsättning. Barn har rätten till att leva ett värdigt liv där de 
får den hjälp de behöver för att kunna medverka i samhället. Barn har även rätt till 
att kunna bruka sitt eget språk (UNICEF, 2009). Vi har sett under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar och under vikariearbete i förskolan att pedagogers 
medvetenhet kring metoden TAKK är väsentligt för att barnen ska ha en möjlighet 
att utveckla sin kommunikativa förmåga. Tonér (2016) hävdar att språket och 
samspelet bör ha ett stort fokus i alla lärandesituationer i förskolan. Därför är det 
viktigt att barnen får möjligheten att arbeta med att utveckla sin språkförmåga och 
att stärka sin kommunikativa kompetens. Författaren menar vidare att TAKK är en 
kompletterande metod till det talade språket och det ger barnen möjlighet att 
utveckla sitt språk i sin egen takt. 

1.2  BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Här kommer vi att förklara begrepp vi anser är relevanta i undersökningen och hur vi 
tolkar dessa begrepp samt vad litteratur säger om begreppen.  
 
TAKK:  
Står för tecken som alternativ kompletterande kommunikation och det innebär att 
personer använder handrörelser för att förstärka ord i talade meningar. Tecknandet 
och talet används samtidigt och belyser de viktigaste orden i meningen (Tisell, 
2009). 
 
AKK:  
Står för Alternativ kompletterande kommunikation och är flera metoder som 
används till barn som har svårt att kommunicera och som behöver ett komplement 
till talet, till exempel teckenstöd, bildstöd och dylikt (Heister Trygg, 2010). På 
engelska översätts AKK till Augmentative and alternative communication (AAC) 
(Heister Trygg, 2012).  
 
Barn i behov av stöd:  
Renblad och Brodin (2014) definierar att barn i behov av stöd är de barn som av 
någon anledning behöver ännu mer stöttning än andra i sin utveckling. Vi anser att 
det inte spelar någon roll om barnet har en diagnos eller inte utan begreppet 
innefattar alla barn som behöver stöttning i sin språkutveckling.  
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Pedagog:  
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att det pedagogiska arbetet i 
förskolans verksamhet drivs av förskollärare, barnskötare och andra verksamma 
människor. Beroende på allas kompetenser kan arbetet delas upp. Som pedagog 
menar vi i den här undersökningen personer som är verksamma i förskolans 
verksamhet till exempel barnskötare, förskollärare och specialpedagog.  
 

1.3  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med detta självständiga arbete är att få mer kunskap om hur pedagogerna 
motiverar och resonerar kring användningen av TAKK och hur de säger sig använda 
metoden till barn i behov av stöd.  
 
Frågeställningar: 
 
Hur motiverar och resonerar pedagogerna kring användningen av TAKK för att 
främja barn som är i behov av stöd i deras kommunikativa utveckling? 
 
Hur reflekterar pedagogerna kring TAKK som ett medierande redskap? 
 

1.4  UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 
 
Kapitel 2: Bakgrund 
I kapitlet presenteras först tidigare forskning inom det valda området, sedan 
beskriver vi vårt valda teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet. 
Slutligen tar vi upp relevant litteratur under rubriken litteraturgenomgång som 
beskriver metoden TAKK. Denna avslutande del delas upp i två underrubriker: barn 
i behov av stöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 
 
Kapitel 3: Metod 
I det här kapitlet presenteras metodvalet för den här undersökningen. Urval 
introduceras, sedan går vi in på hur vi har förberett och genomfört intervjuer samt 
hur arbetet har bearbetats. Vi går också in på hur vi möter de etiska kraven. 
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Kapitel 4: Resultat 
I det här kapitlet presenterar vi resultatet i fem underrubriker, språkligt stöd, 
Användningen av TAKK, TAKK som ett kommunikationssätt, utmaningar med 
TAKK och förhållningssätt.  
 
Kapitel 5: Analys 
I detta kapitel kopplar vi vårt resultat från intervjuerna med den valda teorin. Vi har 
valt ut två underrubriker som är kopplade till våra frågeställningar, TAKK för att 
främja barn i behov av stöds språkutveckling och pedagogernas reflektion kring 
TAKK som ett medierande redskap. 
 
Kapitel 6: Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi kritiskt vår valda metod och hur vi skulle 
kunna ha genomfört undersökningen annorlunda för att det eventuellt skulle ha 
kunnat blivit bättre. Vi kopplar sedan vårt resultat från intervjuerna till den tidigare 
forskningen och de metodböcker vi har valt att använda oss av. Sedan har vi 
diskuterat och problematiserat de slutsatser vi har fått fram i undersökningen. 
Slutligen ger vi förslag till vidare undersökning. 
 
2  BAKGRUND  

I bakgrundsavsnittet kommer vi att presentera tidigare forskning, vår valda teori och 
annan relevant litteratur. 

2.1  TIDIGARE FORSKNING 

2.1.1   GESTER OCH HANDRÖRELSER 
 
Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) hävdar att bilder, ord, texter, symboler och 
gester ingår i vår dagliga kommunikation. Med hjälp av dem kan vi samtala, utbyta 
erfarenheter och idéer. Genom dessa kommunikationssätt kan människor förstå 
andra människors bakomliggande tankar och sociala regler. Iverson och Goldin-
Meadows (2005) hävdar att barn i stor utsträckning lär sig att kommunicera med 
gester och handrörelser fortare än de bemästrar det talade språket. Resultatet 
framkom genom att spela in videoinspelningar på yngre barn där det inspelade 
materialet sedan användes i forskningen. De deltagande barnen genomgick vid 
undersökningens gång en övergång från att använda ett ord till att kunna kombinera 
två ord. Genom att barnen använde sig av gester och handrörelser kunde de utveckla 
sitt talade språk men det kunde också hjälpa barnen att hänvisa till föremål som de 
inte kunde benämna med det talade språket. Vidare kunde barnens minne tränas då 
de använde gester tillsammans med det talade språket. 
 
Gester och språk kan höra samman och kan vara viktiga för människors förmedling 
av olika kommunikationssätt. Genom att använda gester i vardagliga situationer 
utvecklas individens talade språk då det förtydligas med hjälp av gester. Olika gester 
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hjälper individer att utveckla sitt ordförråd. Gester som görs med hjälp av händerna 
kan förtydliga det viktiga i det talade språket (McGregor, 2008). Wagner Cook, 
Mitchell och Goldin-Meadow (2008) har undersökt vad resultatet blir om 
användaren använder sig av gester i lärandet av nya kunskaper. Studien utgick från 
två grupper där den ena gruppen använde sig av gester och den andra inte. I början 
fick individerna göra ett test och efter fyra veckor fick de göra ett nytt test för att se 
vilka resultat som uppstod. Resultatet visade på att de barn som använde sig av 
gester fick ett bättre resultat den andra gången och kunde använda sig av gesterna 
för att lösa problem. Gesterna bidrog till att individernas långtidsminne förbättrades. 

2.1.2   KONSEKVENSER AV TAKK 
 
Palikara, Dockrell och Lindsey (2011) hävdar att det är viktigt att tidigt fokusera på 
de språkliga och det metaspråkliga det vill säga det språket vi använder oss av när vi 
förklarar och talar. De kunde se i sin undersökning att elever med språksvårigheter i 
åldrarna 14- 16 år har svårt att nå målen i skolans läroplan. Kirk, Howlett, Pine och 
Fletcher (2013) har gjort en undersökning om TAKK då tidigare undersökningar 
endast har visat positiva resultat med användningen av metoden till små barn för att 
utveckla deras intellekt och språkutveckling. I deras undersökning där det ingick två 
grupper med mammor där en av grupperna tecknade och den andra inte gjorde med 
sina barn. I resultatet fick de fram att det inte utgjorde några större skillnader i 
barnens språkutveckling. Forskarna hävdar att tecken inte påverkar små barns 
språkutveckling, dock fick de fram att barnen till de tecknande mammorna 
uppmuntrades till självständiga handlingar. Mammorna visade sig även vara mer 
öppna för det icke språkliga kommunikationsformerna. Fitzpatrick, Thibert, 
Grandpierre och Johnston (2014) hävdar att TAKK är en funktionell metod till små 
barn för att utveckla sin förmåga att kommunicera. Dock visar studien på att det är 
svårt att bevisa att TAKK ger en positiv effekt på barns språkutveckling. Forskarna 
hävdar å ena sidan att forskning gällande TAKK som ett språkligt stöd är begränsad 
och därför finns det inte tillräckligt med bevis på att metoden påverkar barnens 
språk positivt. Å andra sidan finns det inget som menar på att metoden skulle 
hämma barnens naturliga språkutveckling.  
 
Ahlström (2000) skriver i sin avhandling att en konsekvens som kan uppstå när barn 
inte kan kommunicera på samma sätt som sina medmänniskor är att barnet kan 
uppleva ett utanförskap, eftersom barnet inte har samma möjlighet till att delta i 
sociala sammanhang. Pedagogerna använde olika metoder inom TAKK för att kunna 
stötta barnen i sin utveckling av talet. Dock blev det en svårighet vid användningen 
av metoden då alla pedagoger hade olika erfarenheter, bakgrunder och utbildningar 
kring TAKK. När pedagogerna väl hade möjlighet att stötta barnets språkliga 
förståelse och kommunikationssätt bidrog det även till att barnens sociala och 
språkliga förmåga utvecklades. Professorerna Romski och Sevcik (2005) hävdar att 
metodik inspirerad av AKK metoder kan användas till barn som har svårigheter att 
kommunicera oberoende av vilken ålder barnen har. Forskarna skriver att 
metoderna inte ska användas som en slutlig utväg utan ger barnen möjligheten till 
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att redan vid ett tidigt stadie skaffa sig en språklig medvetenhet och utveckla sin 
ordförståelse och sitt ordförråd. Oavsett om barnen talar eller inte stödjer AKK deras 
förmåga att utveckla ett ordförråd. Hvit Lindstrand (2015) har fått fram i sin 
avhandling att genom barns undersökande med kroppen kan barnen indikera 
intresse och medverkande i olika kommunikativa händelser. I dessa icke verbala 
handlingar kan barn utforska de olika teckensystem som finns i den miljön som finns 
runt omkring barnen. När pedagoger observerar barns handlingar kopplade till 
tecken, text och symboler kan pedagogerna skapa kommunikativa situationer.  

2.2  SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
 
I vårt självständiga arbete vill vi få mer kunskap kring hur TAKK används som 
medierande redskap för att främja språkutvecklingen för barn i behov av stöd. Då 
mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Jakobsson, 
2012) har vi valt det här perspektivet. 
 
Säljö (2014) skriver att mediering innebär att sättet vi tänker på och att våra tankar 
kring det som sker i världen är färgade av vår kultur, fysiska och intellektuella 
redskap. Forssell (2005) skriver att det finns två sorters redskap inom det 
sociokulturella perspektivet, fysiska och intellektuella. Det fysiska innefattar något 
som vi använder oss av vid exempelvis sportsliga aktiviteter. Det intellektuella är de 
redskap vi använder oss av i vår tankeverksamhet och vårt sätt att kommunicera via, 
exempelvis med hjälp av vårt siffersystem. Jakobsson (2012) hävdar att mediering är 
ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Det medierande begreppet 
skildrar lärandet genom att fokusera på lärprocesser som ett samspel mellan olika 
artefakter och hur vi handlar och tänker.  
 
Artefakter är något som människor har skapat i samspel med andra människor och 
den fysiska världen som vi lever i. Artefakter kan både ses som något 
begreppsmässigt och som något materiellt och det är något som ständigt genom 
människors tänkande och handlande förändras och utvecklas hela tiden. Artefakter 
är något som påverkar hur människor agerar och handlar (Jakobsson, 2012). 
Artefakter är något som finns i vår närhet som olika redskap, exempelvis bilar, 
telefoner, kopieringsapparater, datorer och dylikt. Dessa artefakter är mänskligt 
skapande och möjliggör ett sätt att kunna kommunicera på, förflytta sig och ta vara 
på information. Det kan även hjälpa oss att lösa problem och hålla olika aktiviteter 
levande (Säljö, 2014). 
 
Säljö (2014) beskriver att processen där människan kan kommunicera är centralt i 
det sociokulturella perspektivet där det sker ett lärande i sociala sammanhang. 
Genom utbyte av information får vi mer kunskap och erfarenheter kring vår omvärld 
och ger oss förutsättningar för att kunna samspela. Engdahl och Ärlemalm Hagsér 
(2015) skriver att det är i de sociala sammanhangen exempelvis vid samspel med 
föräldrar och förskolepersonal som barns kommunikativa förmåga utvecklas. 
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Säljö (2014) skriver att i det sociokulturella perspektivet finns det en balansgång 
mellan människors egna och gemensamma erfarenheter av kommunikationssätt i 
olika former vilket utformar samspelet. Det människor gör kan ses som en 
sammankoppling av psykiska och fysiska aktiviteter. Ett exempel är när ett hus 
byggs, går det inte att påbörja bygget genom att spika på några plankor. Från början 
måste det vara klart vad som ska göras, bland annat måste information kring bygget 
erhållas genom tidskrifter, böcker eller genom folk i närheten som har kunskap och 
erfarenhet angående området. Författaren hävdar vidare att planering måste göras, 
ritningar och planering kring vilket material som ska användas. Diskussion kring 
utseende av huset tillsammans med familjen och eventuella grannar måste ske och 
hela tiden behövs en tanke kring det som görs. Ibland behöver planer kring 
husbygget omplaneras och samtalas kring för att kunna lösa eventuella problem som 
kan uppstå  
 
På samma sätt som två sidor av samma mynt är psykiska och fysiska redskap 
sammankopplade. I och med det betyder det inte att de båda redskapens egenskaper 
behöver bemästras lika mycket utan ett av redskapen kan behärskas mer än det 
andra. De psykiska och fysiska redskapen är centrala i det sociokulturella 
perspektivet och beroende på vilken nivå vi behärskar dessa på kan vi skapa olika 
förståelser över fenomen i vår omvärld. Ett exempel på redskap som kan påverka vår 
förståelse är språk. När vi behärskar vårt språkliga redskap kan vi skapa information 
och kunskap (Säljö, 2014). Pramling (2015) skriver att språket är det redskapet som 
vi använder mest utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Genom språket som ett 
redskap kan individen kommunicera med sig själv och andra individer. När 
individen kommunicerar med sig själv kan det handla om sina egna tankar. Genom 
att kunna kommunicera med andra kan ett lärande ske.  

2.3   FÖR STUDIEN RELEVANT LITTERATUR 
 
Kring TAKK finns det böcker som beskriver syftet med metoden och hur den 
används och till vilka. Då vi har sett att metodböcker kring TAKK används som stöd i 
förskolans pedagogiska arbete har vi valt att lägga till metodböckerna som ett 
komplement till vår tidigare forskning. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för 
några av böckerna. 
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2.3.1   BARN I BEHOV AV STÖD 
 
TAKK används både av människor som har en utvecklingsstörning eller inte, men 
förutsatt att de är hörande. Människor som är i riskzonen för att inte kunna utveckla 
sin kommunikationsförmåga och sin språkliga förmåga kan gynnas av att använda 
TAKK. En av förutsättningarna för att kunna bruka TAKK är att personens händer är 
välfungerande (Heister Trygg, 2010). Tisell (2009) hävdar att det är framförallt de 
barn som har någon typ av utvecklingsstörning, autism, CP-skada eller 
språksvårigheter som brukar TAKK. Yngre barn med Downs syndrom kan också 
gynnas av att använda TAKK. Det blir inget hinder för språkutvecklingen utan 
snarare hjälper barnen att kunna kommunicera tidigare än vad de skulle kunna göra 
utan TAKK. TAKK ger barnen en chans att kunna kommunicera fast de inte kan det 
via det verbala språket. I dagens samhälle används TAKK som ett stödjande redskap 
till barn med annat modersmål än det svenska språket. Författaren hävdar vidare att 
många barn kan uppleva saker runt omkring sig som rörigt och TAKK hjälper dessa 
barn att sortera intrycken, TAKK fungerar som understrykning för det talade språket 
då de viktigaste orden pekas ut. TAKK gör att barnet blir mer uppmärksam och kan 
koncentrera sig bättre när hen kan kommunicera med andra eftersom barnet kan 
uppleva en känsla av tillhörighet när TAKK används. 
 
Genom att barn får använda språket i sociala sammanhang ger det möjlighet till 
utveckling. En av förutsättningarna är dock att de vuxna finns som ett aktivt stöd och 
att de kan hjälpa barnen i deras språkutveckling. Det finns olika former av uttryck, 
som ansiktsuttryck, tonfall, miner och dylikt. Dessa uttryck kan variera beroende på 
vilken kultur en människa tillhör (Calderon, 2006). Heister Trygg (2012) skriver att 
barn, redskap och omgivning tillsammans bildar en bro som måste fungera för att 
barnets kommunikationsförmåga ska fungera. Författaren hävdar att vid användning 
av AKK behöver pedagogen se på barnet med funktionsnedsättning, vilka behov och 
förutsättningar den har. Pedagogen behöver vidare se hur barnet kan kommunicera i 
dagsläget och vilken nivå av kommunikationssätt barnet kräver. 

2.3.2   TECKEN SOM ALTERNATIV OCH KOMPLETTERANDE 
KOMMUNIKATION. 

 
När TAKK används görs en individuell anpassning för att stötta varje barns 
språkutveckling och för att skapa kommunikationsmöjligheter. Vid användningen av 
TAKK ges barnen möjlighet att kommunicera men också förstå andra individer. 
Eftersom det görs en individuell anpassning för barnet när TAKK används krävs det 
att pedagogerna har kompetens inom TAKK för att kunna stötta barnet (Heister 
Trygg, 2010). Det har blivit vanligare att TAKK används som stöd i förskolan för att 
stödja barns verbala språkutveckling. Språket och kommunikationssättet ska 
genomsyra alla lärandesituationer. I lärandet är det viktigt att pedagogerna är 
medvetna och uppmärksamma och att miljön är inbjudande och stimulerande för 
barnens språkutveckling (Tonér, 2016). Heister Trygg (2010) hävdar att 
användandet av TAKK i förskolan behövs om det finns något barn i gruppen som 
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visar tecken på försenat språk och har svårigheter att kommunicera. En myt som 
finns kring TAKK enligt Tonér (2016) är att barnens språkutveckling skulle hämmas 
och att barnet skulle välja bort att tala och istället enbart teckna. Författaren hävdar 
vidare att det är tvärtom, att TAKK hjälper barnen att utveckla och förstå språket och 
kan på så sätt minska deras frustration när de kan kommunicera. Författaren hävdar 
att fördelarna med TAKK är många och ett av dem är att vi alltid har våra händer 
med oss. Som pedagog är det lättare genom tecken att visa hur det utförs genom att 
använda barnens händer och utforma ordet. Enligt författaren är det enklare för små 
barn att imitera och utföra tecknet än att verbalt säga ordet.  
 
Tonér (2016) beskriver att alla människor behöver minst ett sätt att kunna 
kommunicera på eftersom det är ett grundläggande behov hos människan att kunna 
förändra och påverka sin situation och villkor. Heister Trygg (2010) hävdar att kunna 
kommunicera är ett grundläggande behov tillsammans med ett tidigt samspel för att 
barn ska kunna utvecklas. För att barn ska kunna tala språket behöver de kunna 
kommunicera men för att barn ska kunna kommunicera krävs inte det talade 
språket. Tisell (2009) hävdar att genom att använda olika sinnen, syn, känsel och 
hörsel förenklas inlärningen av ord och meningar och gör att språket fäster enklare. 
Det blir enklare för barnen då de får se och höra orden och på så sätt bygga ett 
ordförråd och då lättare kunna kommunicera. Tonér (2016) beskriver också att 
TAKK ger en möjlighet att använda olika sinnen i sitt kommunikationssätt. 
Användningen av TAKK innebär att det sker ett ömsesidigt utbyte där TAKK kan 
användas som en metod för att både förstå och delge information med andra 
individer.  
 

3  METOD  

I metodavsnittet kommer vi att presentera och motivera vår valda metod som vi har 
använt oss av i vårt självständiga arbete. Vi presenterar sedan vårt urval av 
informanter. Sedan förklarar vi hur det självständiga arbetet har genomförts och hur 
de etiska kraven har beaktats. Slutligen beskriver vi hur den insamlade datan har 
bearbetats. 

3.1  METODVAL 
 
Vi har valt att utgå från en kvalitativ ansats i detta självständiga arbete då vi ville få 
en djupare förståelse för varför pedagogerna arbetar med metoden TAKK. Bryman 
(2016) hävdar att en kvalitativ metod bygger på en forskningsstrategi där tyngden 
oftast ligger på informanternas ord istället för på statistik som i en kvantitativ studie. 
I en kvalitativ ansats finns det olika metoder för insamlande av empiri, några 
exempel är etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 
språkbaserade metoder och analys av texter och dokument. Utifrån dessa metoder 
valde vi att utgå från en kvalitativ intervju för att få ett mer djup i svaren.  
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Bryman (2016) hävdar att intervjuer är den metod som används mest i kvalitativa 
undersökningar. Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än strukturerade 
intervjuer och den kvalitativa intervjumetoden brukas vanligtvis i den kvalitativa 
forskningen. Författaren hävdar också att skillnaden mellan strukturerade och 
kvalitativa intervjuer är framförallt strukturen på intervjun. Den strukturerade 
intervjun används vanligtvis i kvantitativa undersökningar där intervjun följer en 
förutbestäm ordning och där informanterna inte får utrymme att vidga sina svar. I 
den kvalitativa intervjuundersökningen får informanterna större frihet att bredda 
sina svar och där den som intervjuar kan få möjlighet att ställa följdfrågor. Utifrån 
valet av metod har vi valt att använda oss av den semistrukturerade intervjuformen. 
Vi ville ha våra intervjufrågor strukturerade för att få ett stöd för att eventuellt kunna 
få relevanta svar. Genom att använda en semistrukturerad intervju gav vi 
informanterna frihet att tolka våra frågor, dock kunde vi ställa följdfrågor om vi 
upplevde att det behövdes och var relevant.  
 
Vi valde att göra intervjuerna både vid fysiska möten och via videosamtal då flera av 
informanterna bodde på annan ort. Den halvstrukturerade intervjuformen som 
Lantz (2007) skriver om kan jämföras med den semistrukturerade intervjuformen 
som Bryman (2016) skriver om. Lantz (2007) skriver att den halvstrukturerade 
intervjuformen utgår från öppna och stängda frågor som informanten kan ge 
chansen till att utveckla sina svar och ge exempel. Bryman (2016) hävdar att i den 
semistrukturerade intervjun utgår intervjuaren från bestämda frågor men ger 
informanten frihet att svara på sitt eget sätt. Frågor som inte var med i guiden kan 
följas som följdfrågor om det anses vara relevant för undersökningsområdet. 

3.2  URVAL 
 
Vårt urval av informanter består av förskollärare, barnskötare, specialpedagog och 
speciallärare. Urvalet av informanter grundar sig i målstyrda urval. Med ett målstyrt 
urval menas att författarna väljer informanter som besitter de kriterier som krävs för 
att kunna besvara intervjufrågorna (Bryman, 2016). Vi ansåg att yrkestiteln inte var 
relevant i detta självständiga arbete utan fokus låg på att hitta informanter som har 
utbildning och erfarenheter kring TAKK. Vi valde att söka informanter på flera olika 
sätt för att kunna nå ut till så många olika människor som möjligt som har utbildning 
och erfarenhet kring TAKK. Dels kontaktade vi människor som vi har en koppling till 
via jobb och praktik som antingen valde att ställa upp för intervju eller hade förslag 
på andra människor som vi kunde kontakta. Dels valde vi också att lägga ut förfrågan 
om informanter på facebooksidor kopplade till förskolan och AKK. Där fick vi svar 
från två stycken informanter. Informanterna bestod av människor med olika 
yrkestitlar och arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheter sträckte sig från ett år till 
ca 30 år. Av informanterna var sju kvinnor och en man. För att skydda 
informanternas identitet använder vi oss inte av några namn på informanterna, 
förskolorna, avdelningar eller städer.  
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3.3  GENOMFÖRANDE 

3.3.1   FÖRBEREDELSE 
 
Vi började med att diskutera kring kvalitativa och kvantitativa metoder för att se 
vilket som skulle passa vårt självständiga arbete och frågeställningar. Efter 
diskussioner tillsammans med handledare och ytterligare diskussion oss studenter 
emellan kom vi fram till att vi ville göra en kvalitativ intervjustudie som är 
semistrukturerad. När vi hade bestämt metod var det dags för val av urval. Vi 
beslutade att yrkestiteln inte spelade roll bara informanterna var verksam inom den 
pedagogiska delen av förskolans verksamhet. Geografi och storlek i de verksammas 
kommuner/städer spelade heller ingen roll. Det vi la stor vikt vid var att urvalet var 
väl insatt inom TAKK och förskolans verksamhet. Vi valde att dels använda oss av de 
kontakter som vi besitter från tidigare arbete och verksamhetsförlagd utbildning men 
också genom att skicka förfrågan på sociala medier som är kopplade till förskolan 
och AKK. Innan vi skickade ut förfrågan till urvalet författade vi ett missivbrev där vi 
skrev ned de etiska krav vi förhöll oss till samt information kring det självständiga 
arbetets syfte och information kring intervjun. När informanterna tackade ja till 
medverkan fick de missivbrevet samt intervjufrågorna skickade till sig för att kunna 
förbereda sig på bästa möjliga sätt. Vid accepterande av intervju bestämdes tider och 
plats. De som var verksamma på annan ort bestämdes genomförande av 
videointervju. Vi formulerade cirka tjugo frågor som var anpassade för vår 
undersökning, tillsammans med handledaren gick vi igenom dessa. Efter 
handledning valde vi ut tolv stycken frågor som vi ansåg var mest relevanta för det 
självständiga arbetets syfte. 

3.3.2   GENOMFÖRANDE AV INTERVJU 
 
Innan intervjuerna frågade vi om informanterna hade tagit del av missivbrevet och 
frågorna och om de hade några funderingar kring intervjun eller det självständiga 
arbetet som helhet. Vid intervjuernas gång följde vi vår frågeguide dock lämnade vi 
utrymme för följdfrågor. Ljudet spelades in under intervjuerna då vi ansåg att det 
skulle vara enklare att följa med i samtalet och inte riskera att missa någon viktig 
information. Vid avslutad intervju berättade vi att vid slutförd självständigt arbete 
och publicering kommer informanten kunna ta del av det självständiga arbetet via 
länk vi skickar. 

3.3.3   BEARBETNING AV DATA 
 
Efter våra inspelade intervjuer lyssnade vi igenom dessa flera gånger för att inte 
missa någon viktig information från informanterna. Efter det började arbetet med 
transkriberingarna genom att skriva ner vad som sades under intervjuerna. Varje 
intervju transkriberades var för sig. Inspelningarna spelades upp, pausades och 
skrevs ner, mening för mening. Vid eventuell oklarhet gällande vad informanterna sa 
spelades ljudet upp igen. Alla transkriberingar skrevs ner i ett eget dokument som 
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sedan klistrades in i uppsatsens dokument under rubriken bilaga för att vi sedan 
skulle kunna använda materialet till resultatet. Vi har utgått från Linells (1994) 
bastranskription när vi har transkriberat våra inspelade intervjuer och därmed valt 
att ta bort onödig talspråksutfyllnad, meningar och ord som inte är relevanta för vårt 
arbete, exempelvis öh, eh och dylikt. 
 
I vårt självständiga arbete använder vi oss av fyra underrubriker i resultatdelen. 
Dessa är språkligt stöd, Användningen av TAKK, TAKK som ett 
kommunikationssätt, utmaningar med TAKK och förhållningssätt. För att komma 
fram till dessa satte vi oss ned och försökte hitta likheter i informanternas svar. Vi 
strök under viktiga ord i svaren på intervjufrågorna, sedan diskuterade vi de som vi 
hade strukit under för att få fram vilka kategorier vi ville ha. Sedan bearbetade vi in 
data i resultatdelen genom att vi flera gånger gick igenom svaren på intervjufrågorna 
och sorterade in dem under varje kategori. Efter omarbetades resultatet för att få ett 
mer flyt i texten där informanternas svar inte urskildes, det vill säga att vi ansåg att 
det inte var relevant vad var och en av informanterna hade sagt. 

3.4  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Alla informanter informerades både muntligt och via missivbrev om de etiska krav vi 
förhöll oss till i det självständiga arbetet. 
 
Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets (2017) fyra etiska krav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2016) 
förklarar vad de fyra etiska kraven innebär och varför de är viktiga när en 
undersökning ska genomföras. Nedan kommer en förklaring till hur vi har beaktat de 
fyra etiska kraven och hur Bryman (2016) beskriver dessa. 
 
Informationskravet: Informanterna fick tydlig information kring det självständiga 
arbetets syfte, frågeställningar och genomförandet av intervjun. Vi har varit noga 
med att berätta för informanterna att deltagandet är frivilligt och att de kan när de 
vill avbryta sitt deltagande utan att ge någon förklaring till varför. Bryman (2016) 
skriver att intervjuns syfte måste delges till informanterna innan utförd intervju. De 
ska även informeras om deras rättigheter kring deltagandet och veta att de får 
avsluta sitt deltagande när som utan konsekvenser.  
 
Samtyckeskravet: Vi har gett förfrågan kring deltagande i det självständiga arbetet 
via mail vilket gjorde att informanterna själva har kunna bestämma om de har velat 
delta eller inte. Bryman (2016) skriver att samtyckeskravet innebär att deltagarna 
själva får bestämma om de vill delta eller inte i undersökningen. Vid intervju med 
minderåriga ska godkännande från målsman finnas.   
 
Konfidentialitetskravet: Vi har försäkrat informanterna om att deras deltagande är 
anonymt i meningen att deras namn, förskola eller arbetsort inte nämns i det 
självständiga arbetet. Ljudinspelningarna som har gjorts har förvarats på ett sådant 
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sätt att ingen obehörig har kunnat få tillgång till dessa. Vid avslutad och godkänd 
uppsats raderas inspelad data. Bryman (2016) skriver att informanternas uppgifter 
ska hållas anonymt och på en säker plats för att undvika att obehöriga får tillgång till 
informationen. 
 
Nyttjandekravet: All data vi har samlat in har endast använts för det självständiga 
arbetets syfte och kan inte användas mer då vi vid det självständiga arbetets avslut 
raderar all data. Bryman (2016) skriver att det insamlade uppgifterna är endast 
tillåtet att användas inom undersökningen. 
 
4  RESULTAT 

I resultatkapitlet kommer vi att presentera resultatet från åtta intervjuer. 
Informanterna som har deltagit i intervjuerna i detta självständiga arbete har bestått 
av sju kvinnor och en man. Alla har olika utbildningar men alla informanter har 
någon form av utbildning inom TAKK/teckenspråk eller annan AKK form. I detta 
avsnittet kommer en sammanställning av informanternas svar på våra 
intervjufrågor. 

4.1  SPRÅKLIGT STÖD 
 
Alla informanter har olika utbildningar och erfarenheter av TAKK. Några har arbetat 
med barn med utvecklingsstörning som Down syndrom, autism och ADHD. Andra 
har arbetat med barn som har försenad språkutveckling. Slutligen har några arbetat 
med barn som är två eller flerspråkiga och då använt sig av TAKK för att hjälpa barn 
att utveckla sitt svenska ordförråd. Informanterna har allt ifrån något år till cirka 
tjugo års erfarenhet av TAKK. Informanterna har erfarenhet av TAKK genom att ha 
jobbat på avdelningar med barn som kräver en resurs och har gått kurser inom 
metoden och andra AKK metoder. Informanterna jobbar dagligen eller så ofta som 
det går med TAKK för att hålla sina kunskaper om metoden färskt men också för att 
det ska hållas kontinuerligt för barnen. Vid behov av stöd kan informanterna ta hjälp 
av specialpedagog, kollegor och andra personer som har kunskap om metoden. De 
kan också ta hjälp av diverse hemsidor på nätet. 
 
Informanterna hävdar att alla barn samlar information på olika sätt exempelvis 
teoretiskt eller praktiskt och att om information bara ges på ett av sätten kan en del 
barn missa budskapet. För en del barn är TAKK ett huvudspråk, för andra barn är 
det ett komplement och för de tredje barnen är det en väg till en förståelse, det vill 
säga alla barn kan gynnas av att använda TAKK. TAKK kan underlätta för barn som 
har problem med uttal, bokstäver eller är nyanlända i Sverige och inte talar det 
svenska språket. För de barnen kan det upplevas som enklare att teckna än att tala. 
Informanterna menar vidare på att TAKK är som vilket annat språk som helst där det 
inte går att hitta på egna tecken för saker som redan har ett bestämt tecken. Det kan 
annars leda till förvirring kring vad personen menar. Dock bör pedagoger ha en 
förståelse över att barns tecknande kan skilja sig från hur vuxna tecknar. De tecken 
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som finns påminner i stor utsträckning det som tecknet betyder till exempel skinka. I 
intervjuerna framkom det att när TAKK används berikar och förtydligar det språket 
och blir en metod för barnen att utveckla sitt ordförråd. TAKK är ett hjälpmedel som 
gör det enklare att kommunicera för de barn som har svårt med talet och att ta in 
information från omgivningen via hörseln, när vi pratar så hör vi och när vi tecknar 
så ser vi. Då både hörseln och synen används i kombination via TAKK förstärks 
inlärningen för barnen att kunna kommunicera. TAKK förstärker de viktigaste orden 
i meningen och barnen kan få en större förståelse över det pedagogen tecknar till 
dem.  
 

Genom att förstärka det som är viktigt i ett budskap eller innehållet i en 
mening med ett tecken så har du ett sinnesintryck till att lära genom. När 
vi pratar så hör vi och när vi tecknar så ser vi. Alla är vi bra på att ta in 
information på olika sätt. Det är som att vara teoretisk eller praktisk. Är 
du inte det ena så har du missat information om den bara kommer på ett 
sätt (Personlig kommunikation, 22 april, 2019). 

 
Informanterna menar vidare att TAKK också kan hjälpa barn att uttrycka sin vilja 
och bidra till att parterna kan konversera kring vardagliga situationer trots att inte 
talet finns.  
 
Informanterna hävdar att genom användningen av TAKK får barnen en metod att 
kunna kommunicera tillsammans med sin omgivning, dock förutsätter det att 
personer i omgivningen kan teckna. När barnen får ett kommunikationssätt kan 
deras intresse för att ha en dialog tillsammans med andra öka, dock intresserar 
TAKK inte alla barn och då kan annan metod vara mer lämplig. Informanterna såg 
en utveckling i barn i behov av stöds talade språk och det blev tydligare för barnen att 
förstå pedagogerna när de använde sig av TAKK. Barnen kunde följa med och imitera 
bättre pedagogernas tecknande. Användningen av TAKK gav barnen en förutsättning 
för att förstå och samtala med andra. Informanterna såg också en utveckling i de 
yngre tvåspråkiga barns språk då de utvecklade fler ord kontinuerligt. Pedagogerna 
kunde också bekräfta det barnen såg med hjälp av tecken och talet.  
 
I intervjuerna framkom det att barn som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå kan 
genom TAKK teckna orden ja och nej och då göra sig förstådda. TAKK kan också 
hjälpa omgivningen att förstå vad barn som har svårt med talet vill säga. Metoden 
kan hjälpa barn att lära sig tala snabbare eftersom det är enklare att lära sig nya ord 
om barnen får det konkret visat. Informanterna hävdar att både minnet och språket 
kan utvecklas när individen använder sig av TAKK och för de barn som lär sig lättare 
praktiskt än teoretiskt är TAKK en bra metod att använda. Vid olika 
vardagssituationer som vid matbordet kan tecken bli ett förtydligande för barnen. 
Barnen kan också utveckla sin självständighet när de kan uttrycka sina behov och 
åsikter. Något som utgöra ett problem med användningen av TAKK enligt 
informanterna är bristen av resurser som kan teckna. Konsekvensen av resursbristen 
kan vara att barn i behov av stöd hämmas i sin utveckling av talet dock de barn som 
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har tillgång till resurs kan utveckla sitt tal snabbare. Vissa tecken har större betydelse 
för barnet i de vardagliga situationerna och eventuellt det enda barnet kan. 
Informanterna hade delade meningar i frågan om TAKK hjälper de tysta barnen i sitt 
tal då TAKK ofta kräver ögonkontakt med den som tecknar eller är mottagare till 
tecknandet. 

4.2  ANVÄNDNINGEN AV TAKK 
 
I intervjuerna framkom det att TAKK ger möjlighet för individer att göra sig 
förstådda och kommunicera via. Barnen får ett alternativt sätt att kunna 
kommunicera sina känslor, tankar och ord på. Användningen av TAKK gör att barns 
verbala och icke verbala språk stärks då de kan använda flera av sina sinnen, till 
exempel syn, hörsel och känsel. Det framkom i intervjuerna att det är enklare att 
använda TAKK i en liten barngrupp då det finns mer tid för användningen av 
kommunikationssättet och upprepning med varje enskilt barn.  
 

Men det är svårare att använda om man inte är extra personal därför det 
är inte säkert att man alltid hinner med, det är ganska många barn i 
barngruppen så det är svårt att få till dem här stunderna då man kan öva 
och använda det vid samling och vid matbordet (Personlig 
kommunikation, 23 april, 2019). 

 
I intervjun framkom det att användningen av TAKK till ettåringar kunde ge barnen 
ett försprång i deras språkutveckling eftersom de slipper vänta med att kunna ljuda 
orden. Informanterna hävdar att när barn har försvagad motorisk förmåga kan 
intresset för TAKK minska och bli problematiskt eftersom det är svårt att teckna. 
Barn kan genom TAKK göra sig förstådd utan det verbala språket och vuxna kan 
bekräfta det barnen har uttryckt och därmed minska deras frustration som de kan 
uppleva när de inte blir förstådda. TAKK bör användas till alla barn hävdar 
informanterna för att undvika exkludering och utpekning i barngruppen. När alla 
barn kan använda TAKK kan de förstå varandra. Vissa tecken är för en del barn mer 
betydelsefulla och kan vara de ord som barnen behöver i sin vardag.  
 
I intervjuerna framkom det att TAKK kan användas för alla barn oavsett om de har 
svårt med talet eller inte. Ett exempel kan vara att en person behöver kunna engelska 
för att kunna prata med en engelsktalande, på samma sätt behöver individer ha 
förståelse över hur TAKK används för att kunna använda sig av metoden. TAKK kan 
jämföras som vilket annat språk som helst. Barn med talsvårigheter, tysta barn, barn 
med annat modersmål, de barn som inte har påbörjat det verbala språket och yngre 
barn kan gynnas av att använda TAKK. De yngre barnen gynnas av användningen av 
TAKK då de observerar och tar in det pedagogerna gör och därför ges möjlighet till 
att utveckla sin förmåga att kommunicera. I intervjun framkom det att barnens sätt 
att kommunicera på kan beskrivas som ett smörgåsbord där alla barn har rätt att få 
samma mat serverad men att den ska få ätas på det sättet som passar barnet. På 
samma sätt bör alla barn få möjlighet att kommunicera på det sätt som passar dem 
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bäst. TAKK kan användas naturligt i de vardagliga situationerna för att få med så 
många barn som möjligt. Informanterna hävdar att TAKK bör användas 
kontinuerligt i verksamheten i förebyggande syfte ifall det skulle börja ett barn som 
är i behov av språkligt stöd. På det viset skulle ett utpekande av barnet undvikas. 
Behovet av TAKK varierar, dock kan ett tyst barn behöva använda det lika mycket 
som ett barn som är framåt med icke fullt utvecklat tal. TAKK kan ses som en 
välfungerande metod framförallt då det på senare tid har blivit vanligare med barn 
med diagnos. 

4.3  TAKK SOM ETT KOMMUNIKATIONSSÄTT 
 
Informanterna hävdar att TAKK bör användas till alla barn för att alla har rätt till 
minst ett sätt att kunna kommunicera på. Genom att TAKK används kan 
pedagogerna visa på att det finns olika sätt att kommunicera på. TAKK kan vara en 
grundläggande metod för de barn med Downs syndrom, dock kan det också 
användas till barn med annat modersmål än svenska, de som inte har fullt utvecklat 
tal och för yngre barn. Alla barn har rätt till att kommunicera oavsett ålder. I 
intervjuerna framkom det att TAKK är till för att hjälpa barn att kommunicera och 
för att det ska bli tydligare för barnen att förstå pedagogerna. Metoden kan också 
användas för att barnen ska få en chans att uttrycka sina åsikter och deras önskemål. 
 

Att kunna hjälpa barn att kunna kommunicera det dem vill och att barnen 
ska förstå mig. Framförallt ska barnen kunna uttrycka sina åsikter och vad 
de vill (Personlig kommunikation, 18 april, 2019). 

 
Kommunikationssättet kan beskrivas som en cirkel där TAKK gör att alla kan förstå 
varandra. Alla kan gagnas av att använda TAKK och att metoden kan hjälpa att 
förstärka språket. Informanterna hävdar att när TAKK används förstärks talet och 
ger barn ett visuellt sätt att ta in och tolka information, då alla tar in information på 
olika sätt. Talet blir tydligare och förstärker pedagogernas berättelser och det viktiga 
i meningen förtydligas. TAKK kan hjälpa barn att använda sina olika sinnen för att ta 
in vad som händer i sin omgivning och gör det tydligare att förstå. Kombination av 
bildstöd och teckenstöd kan ses som något positivt då det blir ännu tydligare för 
barnet att förstå. 

4.4  UTMANINGAR MED TAKK 
 
I intervjun framkom det att det finns utmaningar med att använda TAKK, ett 
exempel kan vara det kollegiala samarbetet kring metoden då det kan finnas 
personal som inte kan eller vill teckna. Det kan också finnas andra personer i 
barnens omgivning som inte kan eller vill teckna. Ett ytterligare problem som kan 
vara är när pedagoger inte besitter kunskaper kring TAKK, då kan barn som redan 
använder metoden hindras i att kommunicera med sin omgivning. 
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Omgivningen kan eller vill inte teckna. Det är viktigt att alla pedagoger 
runt barnen använder TAKK hela tiden inte bara när man kommunicerar 
med det specifika barnet (Personlig kommunikation, 17 april, 2019). 
 

Informanterna hävdade att de kan uppstå svårigheter med att teckna om händerna 
inte är tillgängliga, exempelvis när personalen är ute på vintern och har vantar på sig. 
Informanterna hävdar att det är viktigt att alla i barnens omgivning tecknar 
kontinuerligt och det är också viktigt att få med all personal att teckna för att det ska 
ge mer till barnen. Personalen på avdelningen bör bestämma vilka tecken som ska 
användas för att inte alla ska teckna olika. Sedan kan varje enskild person i 
arbetslaget lägga till egna tecken som de anser vara viktiga för barnen. I intervjuerna 
framkom det att det är viktigt att pedagoger anpassar tecken utefter varje enskilt 
barn och inte utgår från någon förutbestämd mall. Det kan skapa förvirring när alla 
pedagoger och förskolor tecknar olika tecken för samma ord.  
 
Ytterligare ett hinder för användningen av TAKK enligt informanterna kan vara att 
varje kommun ger olika förutsättningar för kompetensutveckling, det vill säga att 
pedagoger har olika möjligheter till att få en utbildning inom TAKK. I intervjun 
framkom det att det kan anses som något positivt att ha färre barn i gruppen 
eftersom det ger pedagogen mer tid till att samspela med varje enskilt barn. Det kan 
även ses som en fördel om barnet i behov av stöds kompisar börjar teckna vilket gör 
att tecknandet blir en naturlig del i samspelet. Informanterna hävdar att det är 
viktigt att barnet tecknar korrekt och använder etablerade tecken då det annars kan 
skapa förvirring över vad barnet menar. I intervjuerna framkom det att det finns 
olika sätt att inkludera tecken i förskolans verksamhet och ett sätt är att sätta tecken i 
kategorier och använda sig av en kategori i taget för att underlätta inlärningen för 
barnen. Ett annat sätt är att använda sig av veckans tecken där alla barn som är 
intresserade får lära sig nya tecken varje vecka i sin egen takt. Stödbilder för 
pedagogerna är ett sätt för att komma ihåg hur tecknen ska användas. Dock kan 
bilderna vara otydliga därför finns det istället appar med instruktioner som är lättare 
att följa och förstå. 

4.5  FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Informanterna såg TAKK som något positivt och kul som bör användas till alla 
barnen i alla situationer då alla barn kan lära sig att teckna. Barnen kan även lära sig 
att teckna av varandra och det är inte möjligt att lära sig för mycket tecken. All 
användning av TAKK kan påverka barnets tal positivt och förbereder dem för 
framtida möten med individer som brukar TAKK. Informanterna hävdar att TAKK 
ger alla barn samma möjlighet till att utveckla sitt eget språk och det blir mer 
naturligt om barnen får metoden presenterat för sig tidigt i livet. 
 

Jag tycker att använda tecken är ett bra komplement till det talade 
språket. Jag tycker att precis som bildstöd borde pedagoger använda 
tecken mer som ett komplement till att ge alla samma möjligheter till 
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inlärning. Tecken kan användas både som tecken med händer och på en 
bild. Då kan vi använda den som bildstöd också. Om man implementerar 
tecken tidigt blir det ett naturligt inslag i barnens vardag (Personlig 
kommunikation, 22 april, 2019). 

 
I intervjuerna framkom det att det kan anses som en fördel om barnen redan vid 
inskolning möts av en miljö som präglas av tecken. Detta leder till att barnen får 
hjälp i sin språkutveckling redan vid ett tidigt stadie. Om inte omgivningen kan 
använda sig av TAKK kan barnet som använder metoden hamna i utanförskap och 
istället enbart ty sig till den eventuella resursen som använder TAKK. Informanterna 
hävdar att TAKK hjälper barnen att bli förstådda och förstärker barnens språk, det 
kan också stärka barnens självförtroende och kompetens till att kunna kommunicera. 
Barnen kan förstå genom att observera pedagogerna när de tecknar och barnen kan 
visa sin förståelse genom att använda sig av sitt kroppsspråk. Det framkom i 
intervjuerna att kombinera bild- och teckenstöd kan ge en positiv effekt genom att 
det blir tydligare för barnen att förstå. Informanterna hävdar att det finns ett antal 
saker att reflektera över vid användningen av TAKK. Dels behöver arbetslaget 
komma överens om vilka tecken som ska användas då det kan finnas flera tecken för 
samma ord.  
 

Jag tänker att det är bättre att alla gör det då och att man bestämmer att 
det är de här tecknen vi använder tillsammans sen kan jag utöka och 
använda fler tecken om jag känner för det (Personlig kommunikation, 23 
april, 2019). 

 
Dock är det viktigt att brukaren använder rätt tecken för ordet och inte hittar på egna 
då det kan skapa förvirring över vad hen menar. Det framkom i intervjuerna att om 
brukaren inte kan ett tecken är det viktigt att personen tar reda på hur tecknet utförs 
för att kunna lära ut rätt. Det är viktigt att pedagogerna vågar bruka tecken och det 
gör inget om det skulle bli fel bara felen kollas upp. 
 
Informanterna hävdar att användningen av TAKK ska genomsyra hela verksamheten 
och bör inte användas under endast en specifik del i verksamheten. Om pedagogerna 
inte använder tecken kontinuerligt kan de glömma snabbt eftersom kunskapen kring 
tecken är en färskvara. Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad och vara 
villig till att lära sig nya tecken. Arbetslaget bör också ha samma grund i 
användningen av TAKK. I intervjuerna framkom det att alla barn behöver få den tid 
de behöver för att kunna lära sig tecken, det tar olika lång tid för varje barn. Därför 
är det viktigt att pedagogerna ger tid och utrymme till barnen och upprepar tecknen 
flera gånger och när pedagogen tecknar gör hen det långsamt vilket gör att barnen 
lättare kan följa med och lära sig orden. 
 
Situationer där TAKK kan användas enligt informanterna är vid samlingssituationer 
då barn och pedagoger kan sjunga och teckna samtidigt, dock behöver pedagogen 
kunna tecknen utantill. De kan också samtala om dagens schema med hjälp av 
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tecken. Vid samlingarna kan barngruppen öva sig på veckans tecken. TAKK kan 
användas vid matsituationer då barnen och pedagogerna kan samtala om vad de ska 
äta, om de vill ha mer eller vad de vill äta. Metoden kan också användas när 
barngruppen ska gå till matsalen för att undvika höga ljud, minska spring och dylikt. 
Andra situationer där TAKK kan användas enligt informanterna är vid hallen då 
påklädnad sker, där pedagogerna kan teckna vilka kläder de vill att barnen ska ha på 
sig när de går ut, vid utemiljön, fruktstunden, och vid bokläsning. Metoden kan också 
användas för att göra barnen uppmärksamma, skapa ett bättre och lugnare 
arbetsklimat där talet inte behöver utgöra den större delen av samtalen. Vid övning 
av prepositioner kan TAKK utgöra ett stöd för barnet. TAKK kan användas för att 
hjälpa barn att minnas vad saker heter exempelvis månaderna. Slutligen hävdar 
informanterna att TAKK används ofta i de dagliga samtalen på förskolan. 
 
Informanterna hävdar att även om TAKK är ett bra komplement finns det 
svårigheter kring användandet. Dels kan det vara svårt att få in det naturligt i 
verksamheten då alla pedagoger bör kunna teckna. Det kan också utgöra en svårighet 
om pedagogerna känner osäkerhet kring TAKK och därför inte vågar bruka det fullt 
ut. Ytterligare en svårighet som informanterna uttryckte var när pedagogerna delar 
upp sig under dagen och därför inte har någon möjlighet till samlärande. Ett annat 
problem kan vara att pedagogerna inför TAKK för sent för barnen som behöver det. 
Istället borde barnen redan vid inskolning mötas av en rik teckenmiljö. Något som 
kan ske om omgivningen inte kan teckna är att barnen blir frustrerade om de inte 
blir förstådda hävdar informanterna. En del pedagoger kan mötas av vårdnadshavare 
som är motvilliga till att använda TAKK till sitt barn då de uttrycker att de redan 
förstår barnet. Dock behövs TAKK för att omgivningen också ska kunna förstå 
barnet. Trots dessa svårigheter som kan uppstå hävdar informanterna att TAKK 
skapar möjligheter och berikar barnens tal. 
 
5  ANALYS 

I analysavsnittet kommer vi att analysera resultatet utifrån vårt valda teoretiska 
perspektiv. Vi presenterar analysen i två delar (5.1 och 5.2). 

5.1  TAKK FÖR ATT FRÄMJA BARN SOM ÄR I BEHOV AV STÖD I DERAS 
KOMMUNIKATIVA UTVECKLING 

 
Människors samspel grundar sig på sina egna och gemensamma erfarenheter 
gällande kommunikationssätt (Säljö, 2014). I resultatet framkom det att en del barn 
använder TAKK som ett slags komplement, andra barn har det som sitt huvudspråk 
medan vissa barn har det för att bilda en slags förståelse, därför kan alla barn som 
vill använda TAKK gynnas av användning av metoden. TAKK kan framförallt hjälpa 
de barn som har svårigheter med bokstäver, uttal eller till de barn som har ett annat 
modersmål än det svenska språket eftersom det kan erfaras lättare att använda sig av 
tecken istället för att tala.  
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Säljö (2014) skriver att lärande sker i sociala sammanhang där olika uttryck tas vid 
vilket är det centrala i det sociokulturella perspektivet. Informanterna hävdade att 
barn bör få möjlighet att bruka TAKK tillsammans med andra barn men också med 
pedagoger. Yngre barn kan observera pedagoger hur de använder metoden och för 
att sedan själv kunna imitera handrörelserna och använda metoden i sociala 
sammanhang. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) hävdar att barns förmåga att 
kommunicera utvecklas när de befinner sig i sociala samspel tillsammans med 
exempelvis vårdnadshavare och pedagoger på förskolan.  
 
Säljö (2014) hävdar att de fysiska och psykiska redskapen är sammankopplade precis 
som två sidor av samma mynt, det betyder att båda redskapen inte behöver 
bemästras lika mycket. Ett av redskapen kan väga tyngre i barnets sätt att kunna 
kommunicera på. I det sociokulturella perspektivet är intellektuella och språkliga 
redskap centrala begrepp och påverkar vår förståelse över vår omvärld. Något som 
kan påverka vår förståelse är till exempel språket då vi kan ta in kunskap och skapa 
information. I resultatet framkom det att intresset för att kommunicera kan öka hos 
barnen när de utvecklar sitt kommunikationssätt, vilket kan leda till ökad dialog med 
andra människor och bidra till utvecklande av barnens sociala förmåga. Det 
framkom också att TAKK inte intresserar alla barn och då bör de få använda en 
annan metod att kommunicera via för att inte hämmas i sitt uttryckssätt. Ett exempel 
på barns olika kommunikationssätt som framkom i resultatet var jämförelsen med 
ett smörgåsbord. Alla barn har rätten till att få samma mat serverad men att de får 
äta det på sitt eget sätt som passar barnet bäst. Samma gäller med barnens sätt att få 
uttrycka sig på, de bör få likvärdiga förutsättningar att uttrycka sig på men att 
metoden bör väljas efter barnets behov och förutsättningar. I läroplanen för 
grundskolan står det att barnen ska utveckla sina skrift- och tal färdigheter på ett rikt 
och nyanserat sätt (Skolverket, 2018). 

5.2  PEDAGOGERNAS REFLEKTION KRING TAKK SOM ETT MEDIERANDE 
REDSKAP 

 
I det sociokulturella perspektivet finns det två olika typer av redskap, det fysiska och 
det intellektuella. Det intellektuella är det redskap vi brukar när vi tänker och 
kommunicerar med hjälp av exempelvis vårt siffersystem. Det fysiska är de redskap 
som vi brukar vid fysiska aktiviteter exempelvis sportredskap (Forssell, 2005). I 
resultatet framgick det att informanterna menar att TAKK hjälper barn att ta in och 
delge information på det sättet som fungerar bäst för barnet, fysiskt eller 
intellektuellt. Om information endast delges på ett av sätten riskerar vissa barn att gå 
miste om information. Säljö (2014) hävdar att mediering innebär att vår kultur och 
de fysiska och intellektuella redskap som finns i vår omvärld är en grund för hur vi 
förstår och tar till oss av världen. Jakobsson (2012) skriver också om mediering och 
att det är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Mediering innefattar 
det lärande som sker i samspel mellan olika artefakter och hur vi tänker och agerar i 
olika situationer. I resultatet framkom det att färre barn i en grupp kan ses som 
något positivt då pedagogen får mer tid till att samspela med varje barn. Att ett barn 
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som är i behov av stöd kan teckna tillsammans med sina kompisar kan även det ses 
som en fördel eftersom tecknandet kan bli naturligt när barnen samspelar.  
 
Användandet av TAKK som ett medierande redskap kan jämföras med en 
beskrivning som Säljö (2014) skriver om. Om ett hus ska byggas måste det först veta 
vad som ska göras, bland annat måste information kring bygget samlas in och 
därefter ska planeringen och ritningar göras för att ta reda på vilket material som ska 
användas. I resultatet menade informanterna att pedagogerna måste veta vilket barn 
som är i behov av stöd för att sedan kunna bestämma vilken metod som passar bäst 
för barnets behov. Därför behöver pedagogerna läsa på och utbilda sig kring metoden 
innan de börjar att använda det tillsammans med barnet, det är även viktigt att 
pedagogerna i arbetslaget har samma utbildning kring metoden TAKK. Säljö (2014) 
fortsätter beskriva husbygget med att personen som bygger huset slutligen måste 
föra en diskussion tillsammans med familj och grannar. Eventuella omplaneringar 
bör göras ifall problem uppstår med huset. Informanterna menar att det kan vara bra 
att pedagogen kan föra en diskussion med barnets vårdnadshavare och de andra 
pedagoger som barnet möter i sin vardag, att alla är införstådda i vad metoden 
kräver och innebär. Där kan eventuella frågor och farhågor mötas. Sedan kan 
metoden prövas tillsammans med barnen för att kunna se om de behöver ske en 
förändring eller utvecklas på något sätt. Informanterna hävdar att det är viktigt att 
pedagogerna och barnets vårdnadshavare diskuterar och kommer fram till vilka 
tecken som ska användas, dock kan det uppstå svårigheter med vårdnadshavare som 
inte ser behovet av metoden. Där är det viktigt att pedagogerna är tydliga med att 
metoden finns för att barnet ska kunna kommunicera tillsammans med sin 
omgivning och inte enbart med vårdnadshavare. Flera svårigheter som 
informanterna menade som kan uppstå kring TAKK är om inte alla i arbetslaget är 
manade till att använda sig av metoden eller att de inte har tillräckligt med kunskap 
för att bruka den. Informanterna lyfte fram vikten av att arbetslaget bör ha samma 
grundutbildning eftersom det i slutändan skulle gynna barnets språkutveckling.  
 
Enligt Pramling (2015) är det språkliga redskapet det mest användbara redskapet i 
det sociokulturella perspektivet där människan kan genom redskapet förmedla 
information med andra samt få ett sätt att kunna kommunicera på med hjälp av sina 
tankar. I resultatet beskrevs TAKK som ett redskap för barn att kunna kommunicera 
på där både det muntliga och kroppsspråket kunde utvecklas då flera sinnen används 
samtidigt. Artefakter är något som kan vara antingen något materiellt eller 
begreppsmässigt och som har skapats när människor samspelar med varandra eller 
med miljön runt omkring sig (Jakobsson, 2012). I resultatet framkom det hur TAKK 
kan användas i olika situationer för att bidra till ökad förståelse för det som sker. 
Exempelvis användes metoden vid måltidssituationer där pedagogerna kunde ta 
hjälp av TAKK för att presentera vilken mat som serverades och fråga vad barnen 
ville äta. Ett annat exempel är vid påklädnadssituationerna där pedagogerna kunde 
teckna vilka kläder barnen skulle ha på sig. En artefakt är något som finns runt 
omkring oss i vardagen, det kan till exempel vara en telefon, dator eller dylikt. 
Artefakter är något som människan har skapat och ger oss en möjlighet till att kunna 
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kommunicera på, ta in och delge information. En artefakt kan också hjälpa oss att 
lösa ett problem och att hålla olika aktiviteter vid liv (Säljö, 2014). I resultatet 
framkom det att tecken är en form av artefakt som hjälper oss att delge och ta in 
information i sociala sammanhang. Informanterna menade att om endast barnet i 
behov av stöd och pedagog kunde bruka TAKK kunde barnet bli utpekad och 
exkluderad i aktiviteterna och istället endast ty sig till en pedagog.  
 

6  DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet kommer vi att kritiskt diskutera vår valda metod och vad vi 
kunde ha gjort annorlunda i vårt självständiga arbete. Vi kopplar vårt resultat till 
tidigare forskning och böcker kring metoden TAKK. Slutligen diskuterar och 
problematiserar vi vårt resultat från det här självständiga arbetet. 

6.1  METODDISKUSSION 
 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade. Till en början 
funderade vi på att göra en enkätundersökning då vi ville ha en större spridning på 
informanter gällande geografi, yrkestitel, åldrar och kön. Vi ändrade vårt val då vi 
ansåg att en intervjustudie skulle ge oss fler djupgående svar än vad vi antog att en 
enkätstudie skulle ge. Genom att vi valde att genomföra intervjuer som var 
semistrukturerade gav det oss tillfälle att ställa följdfrågor. Vi har funderat över vad 
resultatet hade blivit om vi hade gjort en enkätstudie. För det första tänker vi att fler 
informanter hade kunnat delta i insamlingen av resultat, för det andra hade vi 
kunnat göra statistik där vi enklare skulle kunna urskilja ett mönster kring 
användningen av TAKK, för det tredje hade vi kunnat få reda på hur fler motiverar 
användningen av TAKK. Vi tror dock att vi hade behövt ändra våra frågeställningar 
då de nu är anpassade efter en kvalitativ metod då vi i våra nuvarande 
frågeställningar vill veta mer kring hur pedagoger motiverar deras användning av 
TAKK. 
 
Vi ansåg att yrkestitlarna inte spelade någon roll så länge informanterna hade 
utbildning eller erfarenhet kring TAKK. Om vi bara hade använt oss av förskollärare 
som informanter hade resultatet kunnat bli annorlunda då den yrkesgruppen har en 
högre akademisk utbildning än exempelvis barnskötare. Resultatet hade också 
kunnat bli annorlunda om vi bara hade valt att intervjua specialpedagoger eller 
resurser som nästan enbart arbetar med barn som är i behov av stöd. Då vi 
genomförde intervjuerna både via videosamtal och vid fysiska möten har vi funderat 
kring vilken metod som fungerade bäst och om det hade blivit någon skillnad om vi 
endast hade intervjuat via fysiska möten. Dock såg vi ingen märkbar skillnad mellan 
de två olika tillvägagångsätten, möjligtvis att informanterna upplevdes som mer 
avslappnad när intervjun skedde genom fysiska möten. Ett annat tillvägagångssätt 
för att få empiri hade varit att genomföra observationer. Sådana hade kunnat ge oss 
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en annan bild av hur TAKK används i praktiken. Med den valda metoden är vi 
begränsade till resonemang kring TAKK.  
 
Vi hade kunnat välja artiklar som kretsade kring vårt valda område exempelvis 
språkutveckling, barn i behov av stöd och dylikt istället för att bara fokusera på 
TAKK och AKK metoder. Eventuellt hade det gett ett mer djup i vår analys om vi 
hade forskning som behandlade liknande områden. I sökandet av artiklarna fick vi 
hitta strategier för att hitta passande artiklar. Vi använde oss av nyckelord och 
kollade i referenslistor i andras uppsatser och avhandlingar för att hitta relevant 
forskning till vår undersökning.  

6.1.1   TILLFÖRLITLIGHET  
 
Tillförlitlighet och trovärdighet är två viktiga aspekter i den samhällsvetenskapliga 
forskningen. I vårt självständiga arbete handlar aspekterna om hur vi har samlat in 
empirin och bearbetat den. Tillförlitligheten i arbetet utgår från hur vi har genomfört 
det självständiga arbetet för att ge en sanningsenlig bild av pedagogers motivering av 
användningen av TAKK som ett kommunikativt redskap. Vi valde att utgå ifrån 
semistrukturerade intervjuer som utgår från Brymans (2016) riktlinjer gällande 
intervjumetoden. För att inte misstolka informanternas svar valde vi att spela in 
ljudet med hjälp av en mobiltelefon. Det ledde till att vi kunde spela upp intervjuerna 
ett flertal gånger och på så sätt ge korrekt information från informanterna på ett 
kvalitativt sätt i arbetet. En aspekt som ökade pålitligheten var att vi skickade ut 
intervjuguiden inför intervjuerna vilket ledde till att informanterna fick tid att 
fundera över sina svar och därmed kunde vi som intervjuare få mer utförliga svar. 
Bryman (2016) hävdar att trovärdighet är sättet vi behandlar och ser på den 
insamlade empirin. Vi valde att läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger för 
att kunna hitta mönster och likheter för att kunna svara på våra frågeställningar. 
Informanterna gav tillförlitlighet till empirin i vårt självständiga arbete då alla 
informanter hade utbildning och erfarenhet kring metoden TAKK. 

6.2  RESULTATDISKUSSION 
 
Vi har valt att dela upp avsnittet i två underrubriker då vi vill skilja på forskning och 
metodböcker kring TAKK. 

6.2.1   RESULTAT KOPPLAT TILL FORSKNING 
 
I resultatet framgick det att TAKK används som ett komplement till de barn som inte 
har det talade språket för att minska deras frustration som de annars kan uttrycka 
om de inte blir förstådda. McGregor (2008) hävdar att barns talade språk kan 
utvecklas när gester brukas som ett komplement i vardagen eftersom gester kan göra 
det tydligare för barn att förstå och kommunicera via. Iverson och Goldin-Meadow 
(2005) hävdar att det oftast är lättare för barn att kunna kommunicera med hjälp av 
handrörelser och gester än att lära sig att tala det verbala språket. I en undersökning 
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som forskarna utförde såg de att med hjälp av gester och handrörelser kunde barnen 
träna sitt minne, hänvisa till saker utan det verbala språket och utveckla sitt tal. 
Wagner Cook, Mitchell och Goldin-Meadow (2008) hävdar också att användandet av 
gester kan påverka positivt på barnens långtidsminne. Informanterna hävdar att 
tecken kan bidra och stödja barn att komma ihåg exempelvis vad en månad heter. 
 
Wagner Cook, Mitchell och Goldin-Meadow (2008) har gjort en undersökning där 
två olika grupper jämfördes, där ena gruppen brukade gester och den andra gruppen 
inte. Resultatet i undersökningen gav ett positivt resultat då gruppen som brukade 
gester fick ett bättre resultat än gruppen som inte brukade gester andra gången 
undersökningen gjordes. Dock hävdar Kirk m.fl. (2013) i deras undersökning att 
yngre barns språkutveckling inte gynnades något avsevärt av att deras mammor 
använde tecken till barn som ett komplement till talet. Å andra sidan upptäckte 
forskarna att barnen som tecknades till uppmuntrades i större avseende till fler 
självständiga handlingar. Flera av informanterna hävdar att det inte finns några 
större nackdelar med metoden och att det enbart gynnar barnens språkutveckling. 
Fitzpatrick, Thibert, Grandpierre och Johnston (2014) har fått fram i sin studie att 
det är svårt att bevisa fördelarna med att använda TAKK och hur metoden hjälper 
barn i deras språkutveckling. Dock hävdar forskarna att det inte finns något som 
tyder på att TAKK inte skulle stödja barnens språkutveckling.  
 
Palikara, Dockrell och Lindsey (2011) hävdar att om ett barn har svårigheter med det 
talade språket kan det innebära att barnet får svårigheter i framtiden att nå 
kunskapsmålen i skolan. I resultatet framkom det att barn som är i behov av stöd 
gynnas av användningen av TAKK då deras talade språk utvecklas och att metoden 
tydliggör för barnen att förstå pedagogerna och på så sätt kan barnen imitera och 
följa med pedagogernas tecknande. Barnen får med hjälp av metoden en 
förutsättning för att kunna föra konversationer med andra barn och vuxna. Ahlskog-
Björkman och Björklund (2016) skriver att när människan använder olika system för 
att kunna kommunicera kan hen utbyta idéer och erfarenheter och bidra till 
förståelse över regler som finns i omgivningen och andra människors tankar bakom 
handlingar. Ett exempel på kommunikativa system som barn använder sig av i 
förskolan enligt informanterna är TAKK. I resultatet framkom det att barn kan bli 
frustrerade om omgivningen inte förstår dem. TAKK kan därför fungera som en 
metod för att minska frustrationen genom att barnen blir förstådda. Metoden hjälper 
barnen att undvika att bli utpekade och exkluderade av andra barn då TAKK kan 
hjälpa dem att förstå varandra. Informanterna upplevde att om metoden inte 
används till hela barngruppen kunde det leda till utanförskap där barnen som inte 
kan kommunicera tydde sig enbart till pedagoger med kunskap kring TAKK. Om ett 
barn använder metoden och blir förstådd kan självförtroendet stärkas och barnet får 
det lättare att kunna kommunicera. Ahlström (2000) hävdar att risken för 
utanförskap kan öka om en individ inte kan kommunicera på samma sätt som 
omgivningen och därmed inte kan delta i sociala sammanhang. Det kan uppstå 
svårigheter att stötta barns språkutveckling då pedagoger har olika erfarenheter, 
utbildning och brukar TAKK på olika sätt. I forskarens avhandling framkom det att 
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pedagogernas användning av TAKK fungerade. Pedagogerna kunde ge barnen en 
stöttning i det talade språket och i deras sätt att kunna kommunicera på och i och 
med det ledde det till att barnens språkliga och sociala förmåga utvecklades.  
 
För att kunna hjälpa barn att kommunicera oavsett ålder kan olika AKK metoder 
användas. AKK kan bidra till att barn redan när de är yngre får en språklig 
medvetenhet och får sitt ordförråd och sin ordförståelse utvecklat. Därför bör 
metoderna användas redan från början för att stötta barnens språkutveckling. 
Oberoende av barnens språkliga förmåga kan AKK utveckla deras ordförråd (Romski 
och Sevcik, 2005). I intervjuerna framkom det att informanterna menade att det var 
viktigt att barn redan vid inskolningen möts av en miljö som präglas av tecken. Hvit 
Lindstrand (2015) hävdar att barn kan erfara teckensystem när de undersöker miljön 
med kroppen till exempel med tecken, vilket kan finnas som stöd för pedagogernas 
observationer och utveckling av den kommunikativa miljön. 

6.2.2   RESULTAT KOPPLAT TILL LITTERATUR 
 
I resultatet hävdade informanterna att TAKK är en metod som bidrar till att yngre 
barns kommunikationsförmåga utvecklas då de kan observera pedagogernas 
användning av metoden. Tisell (2009) skriver i sin bok att barn med olika former av 
utvecklingsstörningar, exempelvis yngre barn med Downs syndrom och cp-skada 
men också barn som har någon form av språksvårighet kan bruka TAKK. Metoden 
hämmar inte barnens språkutveckling utan snarare gynnar den då de får chans att 
kunna göra sig förstådd tidigare än om de inte hade brukat metoden. När TAKK 
används framhävs nyckelorden i meningen vilket kan göra det enklare att sortera 
intrycken.  
 
Tonér (2016) hävdar i sin metodbok om TAKK att det har blivit vanligt att förskolor i 
Sverige använder sig av TAKK för att kunna stötta barn i deras språkutveckling och 
att metoden bör brukas om det finns barn som har problematik med att 
kommunicera eller har ett försenat tal, detta menar också Heister Trygg (2010). 
Tonér (2016) menar vidare att TAKK inte hämmar barnens språkutveckling utan 
hjälper barnen att förstå och ger dem ett sätt att kommunicera på vilket leder till 
minskad frustration hos barnen. Tisell (2009) skriver att de som brukar TAKK är de 
individer som har någon form av språksvårighet och behöver komplement till det 
talade språket för att kunna kommunicera. Författaren anser också att TAKK inte 
blir något hinder i barnens språkutveckling, tvärtom det kan påskynda barnens 
förmåga att kunna kommunicera. Det uppgav även informanterna i resultatet. 
Informanterna uttryckte också att det blev ett problem med metoden då TAKK oftast 
infördes försent i förskolans verksamhet då barnen redan var på väg över till skolans 
verksamhet. Därför ansåg informanterna att metoden redan bör finnas i förskolans 
verksamhet och där alla barn inskolas i en rik tecknande miljö.  
 
Tisell (2009) skriver i sin metodbok om TAKK att barn oftast lär sig ord och 
meningar genom deras användning av de olika sinnena eftersom det blir tydligare 
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när de får både se och höra ordet. Tonér (2016) hävdar att det kan bli en fördel för 
pedagogerna vid användning av TAKK då det kan underlätta att visa orden för 
barnen då händerna alltid är med. Pedagogerna kan också använda sig av barnens 
händer i utformandet av orden för att tydliggöra. I resultatet framgick det att lättare 
för barn att förstå när de både får höra ordet genom talet och se genom tecknandet.  
 
Tisell (2009) hävdar att användningen av TAKK hjälper barnen att bli mer 
uppmärksamma och bidrar till ökad koncentration när de kan samspela och 
kommunicera tillsammans med andra och därmed minska känslan av utanförskap.  
Informanterna hävdade att alla som verkar i barnens omgivning bör kunna använda 
sig av tecken hela tiden för att det ska vara naturligt för barnen och minska 
utanförskap hos de barn som behöver bruka metoden. Informanterna menar vidare 
på att när TAKK används naturligt undviks exkludering och utpekande av barn som 
är i behov av det språkliga stödet. Tonér (2016) skriver i sin bok att det är ett 
grundläggande behov att människan har minst ett kommunikationssätt för att hen 
ska kunna påverka sina situationer och sina villkor. Det hävdar även Heister Trygg 
(2010) och menar att talet inte är en förutsättning för barnet att kunna 
kommunicera. Författaren menar vidare att alla kan bruka TAKK förutsatt att de är 
hörande och kan använda sina händer. De barn som har en risk att inte kunna 
utveckla sitt uttryckssätt och sin språkliga förmåga kan med fördel gynnas av 
användningen av TAKK. 
 
Heister Trygg (2012) skriver i sin bok om TAKK att genom användning av TAKK gör 
pedagogerna individuella anpassningar för barnen för att kunna stödja deras egna 
utveckling av språket och hjälpa dem att utveckla sitt kommunikationssätt. 
Pedagogernas kompetens inom TAKK avgör hur de kan stötta barnen i deras 
språkutveckling. Beroende på den kultur barnen tillhör kan olika 
kommunikationsformer brukas. Barn kan utvecklas genom att ingå i sociala 
sammanhang där de får använda sitt kommunikationssätt. Dock måste de vuxna i 
omgivningen hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att finnas som ett stöd 
(Calderon, 2006). I resultatet framgick det att TAKK kan användas av många olika 
anledningar exempelvis har en del barn metoden som ett komplement eller som ett 
huvudspråk och vissa barn använder metoden för att skapa en förståelse. De barn 
som använder metoden kan vara nyanlända i Sverige och har ett annat modersmål 
än det svenska språket. 
 
Tonér (2016) skriver i sin bok om metoden att yngre barn kan lättare teckna ordet 
och imitera den vuxna än att uttala ordet med hjälp av talet. Det är viktigt att det 
finns en medvetenhet hos pedagogerna där de ser till att barnens 
kommunikationssätt finns i alla situationer i förskolan. Informanterna hävdar att det 
kan vara barn som har svårigheter med att uttala ord och bokstäver som brukar 
TAKK som ett stöd. För dessa barn kan tecken upplevas som enklare att utföra än att 
tala. Det framkom också i resultatet att TAKK gynnar yngre barn eftersom de kan ge 
en fördel i barnens språkutveckling gentemot de barn som inte använder metoden. 



27 
 

Barnen som använder metoden får tidigare ett sätt att kunna kommunicera på och 
behöver inte vänta på att kunna ljuda ord med munnen.  

6.3  SLUTSATSER 
 
Det framkom i resultatet att samspel mellan människor är viktigt och att TAKK 
används efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Därför kan det anses 
viktigt att pedagogerna anpassar användandet av TAKK utifrån varje individ. Något 
som vi har funderat kring är om tiden finns för att kunna anpassa användningen av 
TAKK till alla barn eller blir det enbart till de barn som är i behov av stöd och inte till 
de barnen med normal språkutveckling. Vi har fått fram i resultatet att det kan blir 
problematiskt när pedagoger inte vet hur TAKK används eller inte vågar använda 
metoden då de saknar kunskap. I och med det har vi funderat kring vad som händer i 
barnets språkutveckling då hen inte kan kommunicera på det sätt som fungerar bäst 
och om barnet tvingas kommunicera med en metod som inte passar barnet, 
exempelvis kommunicera verbalt. Vi har också funderat över om barnet hämmas i 
sin språkutveckling om exempelvis hen brukar TAKK i sin hemmiljö men hindras av 
att använda metoden i förskolan då pedagogerna inte har kunskaper kring metoden 
eller om det vore tvärtom. Några tankar som uppstod var att TAKK fungerar för att 
motverka barns frustration när de kan kommunicera. Vi har funderat på vad som 
händer när barnet tecknar och mottagaren inte kan teckna och förstå barnet, 
eftersom frustration kan uppstå om barnet inte kan göra sig förstådd. Vi anser att det 
skulle kunna vara bra om förskolan kan arbeta med att få in TAKK i verksamheten 
för förebyggande syfte i det fall det skulle komma in ett barn i gruppen som brukar 
TAKK. Utifrån denna problematik kan ett rimligt antagande vara att alla i arbetslaget 
har samma grundkunskap inom TAKK och där det finns ett klimat där alla vågar 
testa och göra fel.  
 
Något vi har funderat över är hur det ser ut när barnet går vidare från förskolan till 
skolan där pedagogerna kanske inte alls har samma förutsättningar för att bruka 
TAKK. Vi tänker då att barnet eventuellt behöver anpassa sig efter normen kring 
uttryck som finns och den läroplan som råder i skolans verksamhet. I läroplanen för 
grundskolan står det att barnen ska utveckla sin skrift och tal färdigheter på ett rikt 
och nyanserat sätt (Skolverket, 2011). Eftersom det står att eleverna ska kunna tala i 
skolans läroplan ser vi att det kan uppstå problem då barn som kommer upp från 
förskolan endast använder sig av den tecknande delen av TAKK och inte har med sig 
den talade biten av språket när barnet börjar i skolan. En tanke som har uppstått är 
att när TAKK används brukas både det intellektuella och de fysiska redskapen genom 
att barnen använder sina händer och skapar olika system för kommunikation. 
Pedagogerna behöver ha kunskap kring hur tecken skapas för att kunna tolka dem. 
När en pedagog ska lära ett barn att läsa behöver pedagogen både kunna läsa och 
besitta kunskap i hur läsning lärs ut. På samma sätt tänker vi kring TAKK då 
pedagogens kunskaper kan anses viktiga för barnens lärande. Pedagogernas 
förhållningssätt är också viktigt gentemot hur barnens behov ser ut då de ska verka 
enligt barnens intresse och att de får samma rättighet att kommunicera och ta in 
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information oberoende av vilket kommunikationssätt de brukar. Med kunskap om 
barnen i gruppens förmågor kan pedagogen planera hur hen ska kommunicera 
gentemot det enskilda barnet.  
 
Genom att barnen kan kommunicera ger det dem en möjlighet att få men också ge 
andra mer information kring omvärlden. De olika kommunikationsformerna ger 
barnen en utgångspunkt för vidare samspel. Om alla i gruppen, barn som vuxen vet 
hur tecken tecknas kan det antas att det blir lättare för barnet att knyta 
kompisrelationer och därmed inkluderas i leken. På tal om inkludering funderar vi 
på hur pedagogen bör agera om det finns ett barn i gruppen som vill men saknar 
förutsättningar för att teckna, exempelvis saknar fingrar. Vi anser att det kan uppstå 
problem om barnet verkligen vill teckna eftersom hen kan känna sig exkluderad om 
hen inte kan bruka TAKK medan andra i gruppen använder sig av metoden. 

6.4  FÖRSLAG TILL VIDARE UNDERSÖKNING  
 
I det självständiga arbetet fick vi fram att TAKK kan användas för att hjälpa barn i 
deras kommunikativa utveckling. TAKK kan användas till alla barn men är ett bra 
komplement till de barn som är i behov av kommunikativt stöd. Bland annat fick vi 
fram att metoden kan användas för att främja barns språkutveckling som har ett 
annat modersmål än svenska. Utifrån det vore det intressant att undersöka vidare 
hur TAKK kan användas som stöd till barn med annat modersmål än svenska för att 
hjälpa dessa barn att utveckla det svenska språket. Då vi har haft ett urval med olika 
yrkestitlar vore det intressant att ta reda på hur resultatet skulle se ut om det enbart 
innefattade förskollärare och det vill säga ha högre akademisk utbildning än 
exempelvis barnskötare. Vid vidare undersökning skulle vi vilja ta reda på hur en 
enkätstudie skulle påverka vårt slutgiltiga resultat då vi kan nå ut till flera 
informanter än i en intervjustudie. 
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BILAGA 
Missivbrev 
 
Hej!  
Vi heter Frida och Julia och studerar vår sista termin på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Nu är det dags för oss att skriva vårt självständiga 
arbete, 15 hp, där vi vill få mer kunskap om hur pedagogerna motiverar 
användningen av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) 
till de barn som är i behov av stöd i deras språkutveckling. 
Vi kommer att utföra kvalitativa intervjuer där vi kommer att ställa frågor till dig 
som informant, denna intervju kommer att ta cirka 30-45 minuter. Det färdiga 
resultatet kommer du kunna ta del av efter avslutad kurs när uppsatsen är godkänd 
och publicerad på Diva. Vi kommer att spela in ljudet under intervjun för att kunna 
få med så mycket information som möjligt samt kunna vara mer närvarande under 
intervjun. Det inspelade materialet kommer att transkriberas och användas som 
resultat i uppsatsen. Efter godkänd uppsats kommer all inspelad data att raderas. All 
insamlad data kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att 
få tillgång till materialet. 
Vi utgår från Vetenskapsrådets fyra etiska krav. Du kommer att få all information 
kring intervjun och den kommer endast att genomföras vid ditt samtycke, ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. Alla informanter och förskolor som deltar i undersökningen är anonyma. Istället 
för namn anges kodnamn och du har rätt att neka till ljudinspelning. Information 
som samlas in under intervjun kommer endast delges i undersökningen. Vid 
information gällande de fyra etiska kraven se vr.se.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 
Med vänlig hälsning, Frida och Julia. 
 
Frida Nilsson: XXX-XXXXXXX 
Julia Karlsson: XXX-XXXXXXX 
Handledare, Karl Asp: XXX-XXXXXXX 
Eskilstuna 10/4-19 
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BILAGA 1 
Frågeformulär. 
 

1.   Utbildning och erfarenhet inom förskolan? 
2.   Vad har du för erfarenheter kring TAKK och annat språkligt stöd? 
3.   Vad anser du är syftet med att använda TAKK? 
4.   På vilket sätt skulle du beskriva TAKK som ett språkligt stöd? 
5.   Vad ser du för möjligheter med att använda TAKK till barn i behov av stöd? 
6.    Ser du någon utveckling i barnens språk när du använder TAKK? 
7.   Vilka utmaningar ser du med användningen av TAKK? 
8.   Kan du beskriva hur du ser på användningen av TAKK? 
9.   Vilka barn anser du är i behov av stöd tex tystlåten, språket etc? 
10.  Vad är viktigt att tänka på vid användning av TAKK och varför? 
11.  Kan du beskriva 1-3  situationer du använder dig av TAKK? följdfrågor. 
12.  Finns det någon uppenbar problematik vid användning av TAKK? 


