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med TAKK ser på metoden och dess möjligheter att fungera som ett stöd i 
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trygghet, tydlighet och lugn i förskolans verksamhet. 
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1 Inledning 

Vi lever i ett samhälle som är under ständig förändring, där mångkulturaliteten ökar 

och där förskolan spelar en allt viktigare roll. Vi tror att man som förskollärare i 

dagens förskola behöver utvecklas i takt med samhället och hitta nya vägar till 

utveckling och lärande, något som vi tycker känns både spännande och utmanande. 

       Vi hade planerat att skriva ett arbete kring hur man arbetar med barn med annat 

förstaspråk än svenska i förskola och skola. Att arbeta med bilder, föremål och även 

med tecken som stöd i kommunikationen med dessa barn är en förutsättning. Vi 

började undersöka vilken forskning som finns kring tecken som stöd i förskolan, i just 

arbetet med barn med annat förstaspråk än svenska. Vi fann att det finns begränsat 

med forskning kring ämnet och vi känner att detta är något vi tycker är intressant, vill 

fördjupa oss i och lyfta. Vi tror att användningen av Tecken som Alternativ 

Kompletterande Kommunikation (TAKK) kan vara ett bra stöd vid 

andraspråksinlärning i förskolan. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att genom intervjuer undersöka hur några pedagoger 

som arbetar aktivt med TAKK ser på metoden och dess möjligheter att fungera som 

ett stöd i andraspråksinlärningen.  

 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Upplever de tillfrågade pedagogerna att TAKK kan bidra till språkutveckling 

vid andraspråksinlärning i förskolan?  

 Hur resonerar de tillfrågade pedagogerna kring att använda TAKK som ett 

stöd i andraspråksinlärningen? 

 Vilka förutsättningar ger förskolans ledning de tillfrågade pedagogerna för att 

dessa ska kunna använda och utveckla arbetet med TAKK? 
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1.3 Begrepp 

Vi vill under denna rubrik klargöra några begrepp som är ofta återkommande i vårt 

examensarbete. 

 Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK) - Vi har valt att 

uteslutande använda oss av begreppet Tecken som Alternativ Kompletterande 

Kommunikation och kommer i fortsättningen att använda oss av förkortningen 

TAKK. Anneli Tisells (2009) beskrivning av TAKK är att man använder tecken 

som komplement till det talade språket i syfte att förtydliga och ytterligare betona 

de viktigaste orden. Enligt Boel Heister Trygg (2010) kan man inte kalla TAKK 

för ett förenklat teckenspråk, det är heller inget eget språk utan ska ses mer som 

en metod med vilken man kan underlätta kommunikationen utefter individens 

behov. TAKK följer talspråkets grammatik, används alltid tillsammans med talat 

språk och används både för förståelse och som uttryckssätt.  

      Vi vill här även definiera skillnaden mellan TAKK och teckenspråk. Till 

skillnad från TAKK, som är en metod för att underlätta kommunikation, är 

teckenspråk enligt Heister Trygg (2010) ett eget språk där man artikulerar med 

händerna och kroppsspråket. Teckenspråket har en egen grammatik medan 

TAKK alltså följer talspråkets grammatik. 

 

 Andraspråk - Andraspråk är enligt Åsa Wedin (2011) ett, eller flera, språk som en 

person tillägnar sig i en för språket naturlig språkmiljö, efter att man redan 

utvecklat ett annat språksystem tidigare. Med ett tidigare språksystem menas här 

det som kallas modersmålet eller förstaspråket. 

 

 Barn med annat förstaspråk än svenska - Detta begrepp använder vi oss 

uteslutande av i vårt arbete. Här menar vi barn som tillägnat sig svenskan som ett 

andraspråk. 

  



 

7 
 

1.4 Uppsatsens disposition 

I bakgrunden i kapitel två redogör vi för studier och litteratur som berör Tecken 

som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK), andraspråksinlärning 

samt hur användandet av TAKK kan fungera som stöd vid andraspråksinlärning. 

Därefter följer kapitel tre i vilket val av metod och material för undersökningen 

presenteras och diskuteras. Kapitel fyra behandlar resultatet av våra intervjuer. 

Där redogör vi för sex pedagogers syn på och erfarenheter av TAKK och dess 

möjlighet att fungera som stöd vid andraspråksinlärning. I kapitel fem analyserar 

och diskuterar vi resultatet av intervjuundersökningen och kopplar det till tidigare 

forskning. I kapitel sex avslutar vi vårt examensarbete med att sammanfatta våra 

slutsatser och lyfta fram förslag till fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi 

kommer att presentera forskningen under två huvudrubriker, ”TAKK - Tecken som 

Alternativ Kompletterande Kommunikation” samt ”Andraspråksinlärning”. 

 

2.1 TAKK – Tecken som Alternativ 

Kompletterande Kommunikation 

TAKK – Tecken som AKK (2012) förklarar att vissa barn med svårigheter i språk- och 

kommunikationsutvecklingen behöver andra vägar att gå för att kunna uttrycka sig, 

förstå sin omvärld och för att kommunikation ska bli möjlig. Dessa barn behöver 

alltså ett Alternativt Kompletterande Kommunikationssätt (AKK). Det allra 

vanligaste och mest använda AKK-sättet är tecken och kallas då Tecken som 

Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK). TAKK är en metod där tecken 

används tillsammans med talat språk och är därför inte samma sak som teckenspråk. 

Enligt Heister Trygg (2010) kan man, som tidigare nämnts i avsnitt 1.3, inte kalla 

TAKK för ett förenklat teckenspråk, det är heller inget eget språk utan ska ses mer 

som en metod med vilken man kan underlätta kommunikationen utefter individens 

behov. TAKK följer talspråkets grammatik, används alltid tillsammans med talat 

språk och används både för förståelse och som uttrycksätt.  

      Heister Trygg menar att det grundläggande syftet med TAKK är att ge en person 

redskap att samspela språkligt med andra, innan det talade språket kan ge personen 

den möjligheten. Tisell (2009) beskriver användningen av tecken som stöd till talet 

som understrykningar som kan peka ut de väsentligaste orden, för att stödja barnet i 

att fokusera på det viktigaste i det du säger. Enligt Heister Trygg (2010) är 

målgruppen för TAKK ”hörande personer med eller utan utvecklingsstörning (barn, 

ungdomar och vuxna) som har, eller löper risk att utveckla, störningar i 

kommunikation och språk”. Tisell (2009) påpekar att TAKK används främst för barn 

med exempelvis språksvårigheter eller utvecklingsstörning. Hon beskriver även hur 

TAKK används på många förskolor som en genväg till det svenska språket, för barn 

med annat förstaspråk än svenska. 
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2.1.1 TAKK – tidigare användningsområden 

Enligt Heister Trygg (2010) fanns det under 70-talet i Sverige ett allmänt stort 

intresse för tecknande, tecken förekom i allt från barnprogram till kurser i 

studieförbundens kursverksamhet. Intresset för att arbeta med tecken hos pedagoger 

och logopeder ökade, då främst i arbetet med barn med funktionsnedsättning inom 

språk, tal och kognition. Detta var något som testades med viss framgång. Under 80-

talet utvecklades metoden vidare i olika varianter. Under kommande år diskuterades 

det mycket om huruvida tecknandet med hörande barn var utvecklande eller 

hämmande för barnets talutveckling. Enligt Heister Trygg har tecken använts med 

barn med funktionsnedsättning i förskola och skola i årtionden och man har då märkt 

att det även haft en positiv påverkan på barn med en normal språkutveckling. Det har 

tidvis prövats hur tecken kan användas som stöd även för dessa barn.  

      Heister Trygg (2010) beskriver hur det på högskolor under de senaste åren 

skrivits flera examensarbeten kring pedagogiskt teckenanvändande där den primära 

hypotesen har varit att detta är något som kan gynna alla barn och elever. Hon 

understryker dock att det behövs mer forskning och dokumenterad erfarenhet inom 

området. 

 

2.1.2 TAKK – ett verktyg vid språkinlärning 

Tora Villanueva Gran (2009) ger några exempel på varför TAKK är en enkel metod. 

När man tecknar använder man sig av flera sinnen, man kan både känna och se 

tecken. Tecken kräver även mindre finmotorik än talat språk vilket gör att det är 

lättare att använda. Eftersom tecken kan hållas kvar längre i tiden än talade ord ökar 

även koncentrationsförmågan och när man tecknar blir innehållet i det man säger 

mer konkret. Även Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) beskriver hur tecken-

användande bidrar till ökad närvaro och koncentration. Det krävs att man ser på 

varandra och har direkt ögonkontakt. Med TAKK sänker man även naturligt 

taltempot, man talar tydligare och ordflödet blir inte lika intensivt. Heister Trygg 

understryker liksom Villanueva Gran att tecken kräver finmotorik, men dock mindre 

finmotorik än vad som krävs för tal. Heister Trygg tar även hon upp fördelen med att 

ett tecken kan hållas kvar under mycket längre tid än ett talat ord som försvinner så 

fort det uttalats. Tecken är vanligtvis också mer konkreta. Tecknet för BIL visar till 

exempel hur man vrider en ratt, till skillnad från talade ord som inte alls är konkreta. 
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Tecken tydliggör alltså det talade språket. Man kan med hjälp av tal i kombination 

med tecken få hjälp att uttrycka sig, förstå och benämna sin omvärld. Heister Trygg 

tar upp åsikten om att användandet av TAKK skulle kunna påverka talet negativt och 

leda till att barnet väljer tecken framför tal i sin kommunikation. Men detta är något 

hon menar att forskning visat snarare ger motsatt effekt. TAKK kan istället bidra till 

goda effekter på kommunikations-, språk- och talutvecklingen. 

Egentligen är det inte svårare än att de ord som vuxna normalt betonar när de talar också 

förstärks med tecken. Och det görs ju inte under speciella träningstillfällen utan när som 

helst, i vardagens alla situationer. När man pratar så tecknar man!  

(Heister Trygg, 2010, s. 42). 

Helene Götberg (2012) beskriver hur personalen på Mellangårdens förskola i 

Bengtsfors arbetar med tecken som stöd till talet och vad de anser att de får ut av att 

arbeta med tecken i sin verksamhet. Specialpedagogen Gunvor Håkansson beskriver 

(i Götberg 2012) arbetet med TAKK och lyfter fram vikten av att arbeta kontinuerligt 

med stödtecken. Hon menar att när det kommer barn som är i behov av arbetssättet 

finns det då redan integrerat i verksamheten. Hon understryker att ”ett halvår utan 

att kunna göra sig förstått eller förstå är en katastrof i ett litet barns liv.”  

      Tisell (2009) beskriver några viktiga verktyg för uppbyggnaden av språket. Tal, 

bilder, text och tecken är väsentliga delar och hon menar att om man använder alla 

dessa verktyg i kombination med varandra blir språkinlärningen effektivare. Hon 

menar att användningen av tecken gör att orden och kunskapen om språket sitter 

kvar längre samt att barn får möjlighet att lära sig fler ord snabbare. Tecknandet 

underlättar kommunikationen och hjälper barnet att förstå samt bygga upp 

ordförrådet. Genom att se, höra och känna orden förstärks och förenklas inlärnings-

processen och man får chans att lära med fler sinnen, såväl syn som hörsel och 

känsel. Det är lättare att uppfatta och även att minnas handens rörelse än endast ett 

talat ord, orden fastnar som synintryck i form av tecken. 

      Heister Trygg (2010) menar att förståelsen för ett språk kommer innan man själv 

kan uttrycka sig och använda sig av språket. Ofta förstår man mer än man själv kan 

uttrycka, vilket kan leda till frustration. Hon förklarar att TAKK kan bidra till 

minskad frustration på så sätt att en individ kan få verktyg att uttrycka sig. Heister 

Trygg beskriver hur det kan vara på samma sätt med tecken, ett barn kan förstå 

många tecken trots att barnet ännu själv inte använder sig av dem: ”Språkförståelsen 

går före språkanvändandet” (Heister Trygg, 2010, s. 47). Heister Trygg understryker 

också vikten av att fortsätta teckna när barnet börjar prata. Detta för att fortsätta 
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stödja förståelsen, även om barnet själv använder sig mindre och mindre av tecken 

som uttrycksmedel.  

      Heister Trygg (2010) betonar betydelsen av att se hur andra gör och att vistas i 

stöttande miljöer när man får möjlighet att lära sig kommunicera språkligt: 

”Kommunikation och kommunikativa förmågor utvecklas i samspel och samtal, inte 

genom regelrätt träning. Det här gäller även om man utvecklar språk med TAKK” 

(Heister Trygg, 2010, s.42). Håkan Erneklev (2010) understryker att kommunikation 

är nyckeln till att kunna delta aktivt i samhället och till ett fullvärdigt och anständigt 

liv, vilket alla barn har rätt till. Även Wedin (2011) lyfter fram språkets betydelse: 

”Människan är en social varelse och språk är centralt för människans sociala liv” 

(Wedin, 2011, s.29). 

 

2.2 Andraspråksinlärning 

Vid inlärningen av ett andraspråk brukar man enligt Wedin (2011) tala om simultan 

och successiv språkinlärning. Hon förklarar vad som avgör om ett barn utvecklar ett 

språk som sitt förstaspråk eller andraspråk och menar att den avgörande faktorn är 

om barnet tidigare utvecklat ett annat språksystem eller inte. Även Arnberg (2004) 

talar om begreppen simultan och successiv tvåspråkighet. Hon beskriver simultan 

tvåspråkighet som när ett barn lär sig båda språken samtidigt. Hon menar att 

successiv tvåspråkighet innebär att barnet först kommer i kontakt med sitt 

förstaspråk, för att senare komma i kontakt med ett andraspråk, exempelvis när 

barnet börjar på förskolan. 

 

2.2.1 Språkutveckling hos flerspråkiga barn 

Anders Arnqvist (1993) menar att under åren i förskolan är språket troligtvis den 

förmåga som utvecklas snabbast hos ett barn. Han framhåller vikten av att barn i 

förskoleåldern erbjuds möjligheten att uppleva innebörden av ord genom egna 

erfarenheter, då ordförråd och begrepp, som är viktiga aspekter av språket utvecklas 

under denna period. Arnqvist tar upp skillnaden mellan vad barnet säger och vad det 

förstår. Även Gunilla Ladberg (2003) understryker att det är förmågan att förstå ett 

språk som utvecklas först och därefter förmågan att tala språket. Hon menar att detta 

gäller såväl förstaspråket som andra språk vi lär oss. Ladberg talar om två begrepp för 
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denna företeelse: receptivt och aktivt ordförråd. Det receptiva ordförrådet handlar 

om vad vi förstår när vi hör andra tala, medan det aktiva ordförrådet innefattar de 

ord som vi själva kan säga, ”En människas språkliga förståelse ligger hela tiden före 

det hon själv kan säga” (Ladberg, 2011, s. 38).  

      Enligt Ladberg (2011) är förståelsen av begrepp en viktig del i att utveckla språket. 

Hon menar att barnet går från erfarenhet till begrepp för att sedan gå vidare till ord. 

Författaren betonar att det inte är att lära sig ett ord som är det komplicerade, utan 

att förstå begreppet. Hon tar upp begreppet ”hund” som exempel och menar att det 

rymmer mycket. En hund kan vara en hund, men samtidigt en tax eller en schäfer, 

men en schäfer är inte en tax. Det krävs erfarenhet för att dra dessa slutsatser. 

Ladberg menar att ett barn lär sig begrepp lättast i en välbekant miljö och drar 

slutsatsen att det är en längre process att lära sig ett nytt språk i förskolan än att göra 

det hemma. Hon belyser också hur ett barn som har utvecklat ett begrepp på ett 

språk lättare kan ta till sig detta på ett nytt språk. Barnet har då förståelsen för 

begreppet och kan koppla ihop det med ett nytt ord. 

      Arnqvist (1993) betonar vikten av att det inte endast är talet som måste utvecklas 

för att en språklig utveckling ska kunna ske. Han tar även upp faktorer som att lära 

sig hur man talar, hur man kommunicerar, att föra en dialog och känna till de icke-

lingvistiska uttryck som stödjer talet. Här kommer begrepp in som turtagning, föra 

kontextoberoende samtal och att sätta in språket i sociala sammanhang. Också dessa 

förmågor är något som utvecklas under förskoleåldern. Även Wedin (2011) menar att 

barn socialiseras till språk och utvecklar sitt språk i sociala sammanhang:  

 

Att lära sig språk är en socialt situerad företeelse, vilket betyder att barns språkutveckling 

inte kan skiljas från det sociala sammanhang där den sker. Barn socialiseras att använda 

språk och socialiseras genom språk. Det är ett samband mellan de två processerna 

språkutveckling och lärande genom språk. 

(Wedin, 2011, s.29). 

 

Enligt Marianne Lundgren (2006) tar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn längre 

tid än hos enspråkiga barn. Man kan tro att barnet är sent i språkutvecklingen men 

det behöver inte vara så. Detta understryker även Wedin (2011) som menar att för 

barn som utvecklar flera språk under de tidiga åren går den enskilda 

språkutvecklingen långsamt. Arnberg (2004) framhåller att de flesta tvåspråkiga inte 

uppnår samma nivå, på alla områden, på båda sina språk. Ett språk kan dominera 

inom något område, medan det andra dominerar inom ett annat. 
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2.2.2 Ett medvetet arbetssätt i förskolan 

Enligt Ladberg (2003) är det otroligt viktigt för barn med flera språk att man 

värderar ett medvetet och språkfrämjande arbetssätt både i förskolan och på 

ledningsnivå. Ett medvetet arbetssätt med ett bra språkstöd i förskolan kan innebära 

att man bland annat skapar situationer som främjar språkutvecklingen, men även att 

man uppmuntrar barnens familjer att utveckla och använda sina språk. Att skapa 

förutsättningar för ett sådant arbete är ledningens uppgift, de ska på ett genomtänkt 

sätt placera ut barnen och organisera grupper. Ledningen ska också stödja 

personalen genom att erbjuda handledning, fortlöpande utbildning i språk- och 

kulturfrågor samt i språkfrämjande arbetssätt. 

      Ladberg (2003) understryker hur viktigt det är för ett barn att kunna göra sig 

förstått, att komma till ett nytt land och en miljö där ingen förstår en kan vara väldigt 

skrämmande för ett litet barn. Att inte kunna uttrycka sig och få omgivningen att 

förstå kan bidra till att barnet blir både ledset och argt. När ett barn känner sig 

otryggt, är osäkert och oroligt lär det sig inte, inlärningen blockeras av rädslan. Två- 

eller flerspråkiga barn behöver först och främst kunna känna sig trygga och 

bekräftade i förskolan innan språket kan utvecklas. Ladberg understryker hur 

tryggheten kan vara den avgörande faktorn om ett barn lär sig eller inte: 

Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för att möta 

varandra, för att förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan jag nå fram till 

andra människor. Fråntas jag den möjligheten så blir jag ensam. Fasansfullt ensam. 

(Ladberg, 2003, s.7). 

Ladberg (2003) skriver att för att kunna tillägna sig ett nytt språk behövs viktiga bitar 

såsom känsla, behov och motivation. Hos människan finns kapacitet att lära sig 

många språk men inlärning av ett nytt språk sker inte per automatik. Språket måste 

kännas betydelsefullt, om inte kan det bli svårt att lära sig. Hon menar att det är 

lättare att tillägna sig ett nytt språk om man har en känslomässig koppling till 

språket, till exempel om språket talas av en person som barnet tycker väldigt mycket 

om. Ladberg understryker att motivation är nyckeln till språkutveckling. Känns inte 

språket viktigt för barnet, finns inte heller motivationen där. Arbetar man för att göra 

språkinlärningen intressant, rolig och spännande blir barnet motiverat och 

inlärningen kan gå mycket fortare. 

      Ladberg (2003) påpekar vikten av att organisera verksamheten på ett sätt som 

gynnar och skapar möjligheter till lärande och utveckling för de flerspråkiga barnen. 

Man bör bland annat lägga vikt vid att skapa harmoni i barngruppen. Skapa en 
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tillåtande miljö där man hjälper varandra att uttrycka sig och där det finns utrymme 

för flera språk. Samspelet mellan de vuxna är också en otroligt viktig del då barnen 

tar till sig deras sätt att vara och agera. De vuxna fungerar som förebilder och blir 

därmed betydelsefulla i barnens språkutveckling. Fler faktorer som påverkar den 

språkliga utvecklingen är till exempel tiden, lekmaterialet och hur barnen grupperas 

vid pedagogisk verksamhet 

      Heister Trygg (2010) beskriver dock en problematik med TAKK, det är att många 

är rädda för att teckna ”fel” eller göra tecknen på ett felaktigt sätt, men hon menar 

att: ”Hellre göra lite fel än inte göra alls!” (Heister Trygg, 2010, s. 41). Hon 

understryker även betydelsen av att man tecknar de tecken man lärt sig i alla 

situationer, inte endast vid särskilda tillfällen.  

 

2.3 TAKK som stöd vid andraspråksinlärning 

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? är 

titeln på ett projekt som genomfördes i syfte att utveckla ett arbetssätt för barn med 

tal- och språkavvikelser. Projektet resulterade i en rapport som är skriven av 

logopeden Marianne Lundgren (2006) och som bedrevs på en förskola i Rinkeby. 

Man satte ihop tolv barn med annat förstaspråk än svenska, varav fyra av barnen 

hade någon typ av språkstörning. Målet med projekt var att utveckla dessa fyra barns 

språkutveckling både i förstaspråket och i det svenska språket med hjälp av tecken i 

förskolan och hemmet. När projektet var slut framkom det att barnens förstaspråk 

och likaså det svenska språket utvecklats ordentligt med hjälp av tecken som stöd. 

Man upplevde att det var betydelsefullt att använda tecken och att det var en stor 

tillgång i barnens kommunikation. 

      Lundgren (2006) sammanfattar projektet genom att berätta att resultatet 

uppfattas som otroligt positivt. Förutom språkutvecklingen på båda språken har man 

kunnat se att barnens självkänsla och sociala utveckling gynnats av arbetet med 

tecken. Lundgren understryker att tecken som stöd i verksamheten varit en tillgång 

för barnen både när det kommer till språkproduktion och språkförståelse. Lundgren 

betonar att det inte endast gynnat de barn som hade en språkstörning. Hon såg en 

tydlig utveckling hos samtliga barn på avdelningen, även de barn som inte varit  
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involverade i språkträningsinsatser. Att arbetet med tecken gynnar många barn är 

något som även Tisell (2009) uppmärksammar: 

Kom ihåg att tecken är inte bara bra för barn med funktionsnedsättning. Barn med 

flerspråkighet, små barn och barn som är försenade i sin språkutveckling har också stor 

nytta av att det talade språket förtydligas med tecken (Tisell, 2009, s. 37). 

Götberg (2012) som skrivit artikeln om Mellangårdens förskola (se 2.1.2, s.10) menar 

att pedagogerna upptäckte att tecknandet gynnar de flerspråkiga barnen och ”bygger 

broar” mellan språken. Detta gör att de snabbare kan kommunicera med personalen 

och känna trygghet i det. Det bidrar även till att de kan kommunicera och samspela 

med de andra barnen, eftersom också de förstår tecken, oavsett barnens ålder och 

språklig utveckling. Det leder till att alla barn kan leka med alla som i sin tur leder till 

mindre utanförskap i gruppen. Götberg berättar också att personalen märkte att 

barnen släpper tecknen när det talade språket utvecklas, men att de vid behov 

plockar in tecken om de inte förstår varandra. Även Tisell (2009) och Ladberg (2003) 

förespråkar användningen av tecken i verksamheten. Tisell framhåller att 

flerspråkiga barn drar fördel av att tecken används som stöd till talet. Tecken 

fungerar då som en bro mellan språken och underlättar inlärningen. Ladberg menar 

att vid tillägnandet av andraspråk kan teckenanvändande vara ett bra verktyg. Hon 

understryker att det är lättare för barnet att styra händerna och att se tecken än att 

tala och höra orden. Ladberg betonar att man har upptäckt att tecken som stöd till 

talet inte hindrar språkens utveckling, utan att det däremot främjar 

språkutvecklingen. 

      Villanueva Gran (2009) skriver i sin artikel Tecken ger ökad förståelse om 

pedagogen Astrid i Linköping som lyckats inspirera många andra förskollärare i 

kommunen till att använda tecken som stöd i verksamheten. Astrid var när artikeln 

skrevs verksam på en förskola i Linköping. Hos de 22 barn som gick på förskolan 

talades tio olika språk vid sidan om svenskan. Astrid blev inspirerad att börja 

använda tecken som stöd i verksamheten efter att ha sett ett program på tv som 

handlade om en annan förskola där de arbetade med tecken för att förstärka 

kommunikationen. För att förståelsen hos barnen ska stärkas till max, är 

grundtanken att de får använda sig av så många sinnen som möjligt. Det är även 

betydelsefullt för barnen att den som tecknar automatiskt måste tala långsammare. 

Villanueva Gran påpekar att de i Astrids förskola oftast tecknar huvudorden i en 

mening, det kan exempelvis handla om substantiv eller verb. Det är viktigt att ha med 

sig tankesättet i alla sammanhang. Användandet av tecken som förstärkning bidrar 
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till att man kan använda ett rikt språk med många synonymer och man behöver inte 

oroa sig för att barnens förståelse ska utebli. Barn behöver känna trygghet för att lära 

och utvecklas, det kan bli svårt om man inte förstår vad människor runtomkring 

säger. Enligt Villanueva Gran understryker Astrid att barn med svag svenska blir 

stärkta av att arbeta med tecken som stöd.  
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3 Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för de metoder vi valt att utgå ifrån i materialinsamlingen 

till vårt examensarbete. Vi kommer nedan att presentera val av metod för insamling 

av material, hur vi gått tillväga vid vårt urval av informanter samt hur vi bearbetat 

materialet. Vi kommer även att beskriva hur vi tagit hänsyn till reliabilitet och 

validitet samt till etiska ställningstaganden. 

 

3.1 Metod för insamling av material 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för att få en djupare inblick i vårt ämne. 

Vi har besökt förskolor och intervjuat pedagoger personligen, så kallade uppsökande 

intervjuer. Staffan Stukát (2005) beskriver dessa intervjuer som de vanligaste där 

man eftersträvar en lugn och för informanten trygg miljö. Detta är en av 

anledningarna till att vi valde att arbeta på detta sätt. En annan anledning är att vi 

ville få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Vi tror att det är betydelsefullt för 

vilka svar man får om man träffas personligen och i en för informanten trygg miljö. 

Betydelsefullt för oss var även att få möjlighet att se miljön, verksamheten och 

konkret material i förskolornas lokaler. Vi bestämde oss för att genomföra 

ostrukturerade intervjuer eftersom vi ville lämna utrymme för följdfrågor, men ändå 

ha en viss struktur. Stukát förklarar att en ostrukturerad intervju kan innebära att 

man inom ämnesområdet har ett antal huvudfrågor som man ställer till alla 

informanter och sedan följer upp på ett individualiserat sätt. Eftersom vi valde att 

genomföra intervjuer av en mer ostrukturerad karaktär utformade vi både frågor som 

var öppna och frågor som var mer styrda. Vi delade upp frågorna i tre delar. Detta för 

att skapa struktur i genomförandet av intervjuerna men också för att underlätta 

bearbetningen av intervjusvaren. I första delen hade vi frågor som kunde ge oss 

övergripande information om informantens erfarenhet och syn på TAKK, exempelvis 

hur länge personen arbetat i förskolan och hur länge denne arbetat med TAKK. I del 

två låg fokus mer på förskolan och arbetslaget. Vi frågade exempelvis om deras syfte 

med att arbeta med TAKK och varför de började med det. I del tre lade vi bland annat 

vikt vid att formulera frågor som kunde ge oss svar på om informanten ansåg att 

TAKK kan bidra till språkutveckling hos barn med annat förstaspråk än svenska (se 

bilaga 2).  
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När vi genomfört våra intervjuer har vi haft olika roller. En av oss har ställt 

huvudfrågorna och den andra har fokuserat på att ställa följdfrågor. Att ha olika 

roller i ett intervjusammanhang är något som Stukát (2005) framhåller som en 

metod för att få ut mer av en intervju. Han menar att man kan upptäcka mer av vad 

som sker om man är två personer med olika fokus. Vi valde att göra på detta sätt för 

att vara säkra på att få med allt som vi ville ha svar på samt för att inte informanten 

skulle känna sig överöst med frågor från oss båda. Vi valde att spela in intervjuerna 

istället för att anteckna för att helt kunna fokusera på samtalet. Efter att vi genomfört 

intervjuerna bad vi om att få ta del av material och se oss omkring i lokalerna. Vi 

dokumenterade rundvandringen i form av fotografier (se bilaga 3). 

 

3.2 Urval 

När det kom till urval av informanter började vi med att skriva ett informationsbrev 

(se bilaga 1) där vi beskrev vad vi ville undersöka och vad som skulle krävas av våra 

informanter. Vi skickade ut dessa informationsbrev till förskolor, runt om i landet, 

som på sina hemsidor beskrev att de arbetade med TAKK eller använde sig av tecken 

som stöd. En del av förskolorna uttryckte på sina hemsidor att de använde sig av 

TAKK i syfte att stödja barn i andraspråksinlärningen. Vi visste dock inte i vilket syfte 

alla förskolor använde sig av TAKK. Senare kontaktade vi även en specialpedagog 

som gav oss förslag på förskolor att kontakta. Vi fick sedan svar från fem förskolor i 

ett och samma län som hade möjlighet att medverka i undersökningen. Vi intervjuade 

sammanlagt fem förskollärare och en barnskötare vid dessa fem förskolor. Vi valde 

att intervjua personer som arbetar aktivt med tecken som stöd i sin pedagogiska 

verksamhet då vi ville undersöka deras syn på arbetssättet. Vi genomförde vad Stukát 

(2005) kallar en urvalsundersökning då vi på grund av faktorer som tid och resurser 

valde att kontakta endast en del av de som arbetar med TAKK i landet. 

 

3.3 Bearbetning av insamlat material 

När vi genomfört våra intervjuer och samlat in relevant litteratur och relevanta 

artiklar påbörjade vi bearbetningen av vårt insamlade material. Vi har under hela 

processen arbetat tillsammans och haft ett gemensamt ansvar, vi har båda varit 

delaktiga i alla delar av arbetets framväxt.  

I arbetet med att bearbeta materialet började vi som Strömquist (2010) framhåller 

med att sovra. Vi bearbetade det material vi samlat in, för att lyfta fram det väsentliga 
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och välja bort det oväsentliga. Vi utgick från vårt syfte och våra frågeställningar i 

denna process. Därefter påbörjade vi arbetet med att finna en passande struktur och 

en passande dispositionsprincip.  

      När vi bearbetade materialet vi fått med oss från intervjuerna valde vi att 

transkribera detta tillsammans, något vi gjorde direkt efter varje intervju för att inte 

missa något av den icke verbala kommunikationen eller annan information som inte 

kan fångas i en inspelning.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Vi har för avsikt att tydligt redogöra för våra val och ställningstaganden och lyfta 

eventuella faktorer som kan ha påverkat vår undersökning. Valet av informanter 

skedde utifrån urvalsprincipen, något som kan ha påverkat resultatet, då vi valt att 

avgränsa oss till ett begränsat geografiskt område på grund av tid och resursskäl. Vi 

är medvetna om att det finns andra faktorer som kan ha påverkat resultatet. Stukát 

(2005) tar bland annat upp feltolkning av svar på frågor, yttre störningar under 

intervjuerna samt dagsformen hos informanten som sådana faktorer. Vi har även 

kombinerat intervjuerna med rundvandringar, där vi fått tillfälle att se lokalerna och 

materialet på plats i verksamheterna. Vi har därmed inte enbart utgått ifrån vad 

informanterna säger, utan vi har även skapat oss en egen bild av verksamheten. 

      När det kommer till validiteten så anser vi att vi har undersökt det som vi hade för 

avsikt att undersöka. Vi är medvetna om att vår egen entusiasm och vårt engagemang 

kan ha påverkat informanterna och deras svar på våra frågor samt vårt val av 

litteratur. Eftersom vi varit medvetna om detta har vi gjort vårt bästa för att vara 

neutrala och sakliga. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Enligt Stukát (2005) finns det vissa etiska frågor att ta hänsyn till när man gör en 

intervjuundersökning. Han beskriver de krav och rekommendationer från 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet (HSFR) som man bör ta i beaktande när 

man gör en undersökning. Stukát nämner inledande informationskravet som 

behandlar vikten av att de personer som berörs av undersökningen i förväg ska 

informeras om vissa delar som kommer att ingå i undersökningen. De ska bland 

annat informeras om syftet med undersökningen och att det är frivilligt att medverka, 

men också att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Namn och 
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institutionsanknytning på den forskande, tillvägagångssätt och syfte i stora drag samt 

hur presentationen av resultaten ska gå till är även information som bör presenteras 

för deltagarna.  

      Samtyckeskravet handlar bland annat, enligt Stukát (2005), om att de personer 

som medverkar i undersökningen själva har rätt att bestämma över sitt deltagande, 

de ska kunna bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltar. Deltagarna ska 

även utan negativa följder kunna avbryta sin medverkan i undersökningen. 

      Stukát (2005) beskriver sedan konfidentialitetskravet som betyder att den 

forskande måste ta hänsyn till deltagarnas anonymitet och informera om att inga 

privata uppgifter som kan avslöja informantens identitet kommer att presenteras i 

undersökningen. Stukát menar också att det kan vara betydelsefullt att ge 

uppgiftslämnaren information om var resultatet kommer att redovisas och även att 

det finns möjlighet för deltagaren att få ta del av arbetet när det är färdigt. 

      Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet Stukát (2005) nämner. Där beskrivs 

hur forskarens insamlade information endast får nyttjas i forskningssyfte, men att 

den information som forskningsrapporten presenterar är tillgänglig för att användas i 

bland annat läroböcker.  

      I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de etiska principer som ovan 

presenterats. Vi började med att ta kontakt med förskolornas chefer via mejl där vi 

skrev en kort presentation av oss och vårt ärende. Vi bifogade även ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som vi bad dem vidarebefordra till sina anställda. I 

informationsbrevet beskrev vi vad undersökningen skulle behandla, vad vårt syfte 

med undersökningen var och att deltagande i undersökningen var frivilligt. Vi 

informerade även om att de som valde att delta när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan motivering och negativa konsekvenser. I informationsbrevet har vi 

även presenterat oss och vår handledare med namn, telefonnummer, mejladress samt 

vilken institution vi tillhör. Före intervjuerna har vi varit noga med att informera 

deltagarna om deras anonymitet, att det endast är vi som kommer att ta del av 

information som kan kopplas till dem. Slutligen har vi berättat att det fullständiga 

examensarbetet kommer att läggas ut på DIVA samt frågat om det går bra att vi 

spelar in intervjun.   
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4 Resultat 

I detta kapitel redogör vi för vårt resultat. Vi inleder med en kort beskrivning av våra 

informanter och deras respektive förskolor. Därefter följer resultatet av vår 

undersökning, hur pedagoger i förskolan ser på TAKK som stöd vid 

andraspråksinlärning. Resultatet presenteras under rubrikerna ”Varför TAKK?”, 

”TAKK som stöd vid andraspråksinlärning”, ”Andra fördelar med TAKK”, ”Nackdelar 

med TAKK?” ”Utbildning i TAKK” samt ”Kollegor om TAKK”. 

 

4.1 Informanter 

Nedan, i tabell 1, presenteras våra informanter i en tabell och sedan ges en kort 

beskrivning av varje förskola. I tabellen har vi valt att presentera faktorer som namn, 

förskola, stad, antal år inom yrket, när informanten började arbeta med TAKK och 

vilken utbildning de har inom TAKK, detta för att göra det överskådligt för läsaren. 

Med hänsyn till deltagarnas anonymitet valde vi att använda oss av fingerade namn 

på förskolorna och på våra informanter. För att underlätta för läsaren har vi använt 

oss av samma första bokstav i namnet på förskolan som i namnet på den intervjuade. 

 

Tabell 1  Översikt över våra informanter 

Namn Förskola Stad Utbildning  Antal år  

inom yrket 

Antal år 

med TAKK  

Utbildning 

inom TAKK 

Anna Abborren A Förskollärare 1 3 Nej 

Asta Abborren A Förskollärare 21 5 Nej 

Berit Blåvalen B Förskollärare 11 15 Ja 

Carina Citronfjärilen B Barnskötare 22 15 Nej 

Dorit Delfinen C Förskollärare 20 18 Ja 

Eva Ekorren B Förskollärare 25 10 Ja 

 

Förskolan Abborren har fyra avdelningar och ligger i stad A som är en mindre stad i 

Sverige. På avdelningen vi besökte går barn som är mellan två och sex år, några av 

barnen är i behov av särskilt stöd. Där arbetar förskollärarna Anna och Asta 

tillsammans. I nuläget arbetar hela avdelningen med TAKK. Anna och Asta 

intervjuades tillsammans. 
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Förskolan Blåvalen ligger i stad B som är en mellanstor stad i Sverige. Förskolan 

består av sju avdelningar, på tre av dessa arbetar man med TAKK. På en av 

avdelningarna arbetar förskolläraren Berit. I nuläget är det mestadels Berit som 

använder TAKK på avdelningen, förskolan har än så länge bara arbetat med TAKK 

under en kortare period. 

      Förskolan Citronfjärilen är en förskola med en avdelning och ligger liksom 

Blåvalen i stad B. På förskolan går barn som är mellan ett och sex år. Där arbetar 

barnskötaren Carina. I nuläget är det i princip bara Carina som tecknar på förskolan 

då hon ansvarar för en pojke med Downs syndrom och behöver TAKK i arbetet med 

honom. 

      Förskolan Delfinen har två avdelningar och ligger i stad C som är en stor stad i 

Sverige. På förskolan har nästan alla barn ett annat förstaspråk än svenska. Där 

arbetar förskolläraren Dorit. I nuläget är Dorit en av få som tecknar på förskolan.  

      Förskolan Ekorren ligger liksom Blåvalen och Citronfjärilen i stad B. Där arbetar 

förskolläraren Eva som har lång erfarenhet inom yrket. I nuläget är det Eva och en av 

hennes kollegor som tecknar.  

 

4.2 Varför TAKK? 

I undersökningen framkom att pedagogerna använder sig av TAKK av lite olika 

anledningar. Anna och Asta berättar att på Abborren började de använda TAKK för 

att de hade många barn med olika språk på avdelningen och ville därför arbeta 

språkförtydligande. Med TAKK förstår barnen och kan göra sig förstådda på ett 

bättre sätt. Anna menar att alla var väldigt entusiastiska när de körde igång.  

      För ett och ett halvt år sedan ville kommunen att Berits förskola skulle ha en profil 

med teckenkommunikation. Berit och en kollega fick gå en kurs i TAKK och 

fortsättningsvis är det tänkt att de ska utbilda sina kollegor. Tanken med att arbeta 

med TAKK är att de vill arbeta språkutvecklande då de har många barn med annat 

förstaspråk än svenska. De arbetar också mycket med bilder för att förtydliga och 

förstärka. Deras vision är att barnen ska kunna göra sig förstådda med personal och 

med varandra. Berit förklarar att grundtanken med TAKK är att ge barnen ytterligare 

ett kommunikationssätt, ”Målet är att barnen ska få en möjlighet att hitta varandra 

språkligt”. 
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Carina berättar att anledningen till att hon använder sig av TAKK är att det går en 

pojke med Downs syndrom på hennes förskola. Pojken har talet, men kommer att 

behöva tecken när han börjar särskolan, detta för att kunna kommunicera med sina 

klasskamrater där inte alla har det verbala språket. Hon talar även om TAKK som en 

del i att arbeta med ”förtydligande pedagogik”.  

      Dorit har tidigare arbetat med TAKK på andra förskolor och när hon började på 

Delfinen hade de många barn med annat förstaspråk än svenska. Hon fortsatte då att 

använda TAKK och senare fick personalen genom ett projekt gå en utbildning i 

TAKK. Dorit tror att genom att förstärka språket kan man snabba på processen med 

att lära sig ett nytt språk: ”Jag tror att man kommer in i förskolans verksamhet 

fortare och det tror jag gör att man också lär sig språket fortare”. 

       Eva berättar att hon använder sig av TAKK som en del av att arbeta med 

”förtydligande pedagogik”. Hon beskriver ”förtydligande pedagogik” som ett sätt att 

komplettera och förstärka språket genom att ge barnen möjlighet att uppleva det med 

flera sinnen. Hon ser tecken som används tillsammans med bilder som en del av 

detta och menar att man på så sätt får språket till sig både bildligt, auditivt och 

visuellt. Tecken bidrar med det visuella och förstärker språket, vilket gör att barnen 

får större möjlighet att ta det till sig. Hon säger också att de tycker att alla barn är 

hjälpta av arbetssättet i sin språkutveckling och lyfter speciellt de små barnen. 

 

4.3 Pedagogernas erfarenhet av TAKK som 

stöd vid andraspråksinlärning 

Samtliga pedagoger tror att användandet av TAKK i verksamheten kan fungera som 

ett bra stöd vid andraspråksinlärning. Asta berättar att hon tycker att det underlättar 

att arbeta med tecken som stöd och att barnen kan göra sig förstådda fortare med 

tecken. Hon ger ett exempel med en flicka som hade väldigt lite svenska när hon kom 

till förskolan men som nu behärskar språket ganska bra. Asta upplever att TAKK varit 

en underlättande faktor och att arbetssättet fungerar som ett stöd vid andraspråks-

inlärningen. Även Carina stödjer den teorin och menar att med TAKK förstärker man 

orden och att det dessutom är en fördel då man alltid har sitt ”verktyg” med sig. Eva 

berättar att hon tydligt kan se att barnen med annat förstaspråk än svenska tar till sig 

och använder tecken före det talade ordet. 
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Eva säger: ”Där ser man verkligen att det blir en bro över till språket. Man bygger 

broar med det här tycker jag.” Hon betonar vikten av att kunna uttrycka sig: ”Det är 

ju inte intressant att prata med någon om man känner att man inte kan göra sig 

förstådd”. Eva berättar om ett barn som bara hade varit i Sverige i ett par månader. 

Flickan föll ofta bort och var i sin egen värld, men när de tecknade och förtydligade 

för henne blev det intressant för henne att prata tillbaka. Hon säger att de i arbetet 

med de här barnen använder sig av konkreta material tillsammans med tecken för att 

stödja uppbyggnaden av ordförrådet. 

Eva (om att arbeta med TAKK i andraspråksinlärningen): Jag tror att det är 

jättebra! Här är det ju jättelätt att bara ta till de här tecknen för att bygga ett 

ordförråd och allt det där och ändå ganska snabbt kunna göra sig förstådd, för 

tecknen är ju oftast så tydliga så du förstår vad jag menar. Det är absolut ett 

jättestöd! Det tror jag. Det är precist, jag vet ju precis vad du menar. Det är 

jätteanvändbart. 

Dorit ger exempel på hur det kan se ut för ett barn med annat förstaspråk än svenska 

i arbetet med TAKK: 

Dorit: Nu har vi en flicka som vi skolat in som blir tre i december. Hon har inte 

någon svenska alls. Hon tecknar för fullt, bara suger tecken när jag sjunger och 

visar tecken och så sitter hon och gör efter mig hela tiden. Hon är verkligen inne i 

att hitta ett sätt att kommunicera. Det är ju lite hur motiverad man är som barn, för 

hon vill ju jättegärna leka med de andra och försöker hitta ett sätt, medan de 

mindre barnen kanske tecknar mer för att kommunicera till en vuxen än till 

varandra. Men de är intresserade fast de kanske bara är ett och ett halvt år. 

Dorit: Jag kan känna att när man inte når fram till ett barn så gör man det oftast 

med tecken efter ett tag och man ser också att när barnet förstår att man kan 

kommunicera med sina händer istället för sin mun för den kan inte svenska, då 

öppnar sig helt plötsligt en ny värld. Då inser man att oj, det är någon som förstår 

mig, det är någon som tar till sig vad jag vill. Och det gör ju att man blir positiv till 

förskolan, vilket ju gör att man lär sig mer och mer. Det ger en enorm trygghet för 

de barnen. 

Dorit tror att genom att använda sig av TAKK som stöd i andraspråksinlärningen kan 

barnen lära sig svenska fortare. Hon menar att eftersom man använder TAKK 

tillsammans med det verbala språket får man många delar på samma gång: ”Det gör 
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ju att kommunikationen går snabbare. Man lär sig svenska snabbare, man kommer in 

i verksamheten fortare”. 

 

4.4 Andra fördelar med TAKK 

Anna berättar hur tecknen fungerar som en förstärkning av det man säger, man 

använder sitt kroppsspråk på ett annat sätt och det blir tydligt. ”Det man lär sig med 

händerna lär man sig även fortare här” säger Anna och pekar på huvudet. Carina 

menar att genom att arbeta med tecken får barnen uppleva ett ord både genom att 

höra det och genom att se tecknet. Hon påpekar liksom Anna att man är tydligare och 

använder sitt kroppsspråk när man använder tecken: ”Du visar ju verkligen med hela 

din kropp vad du menar. Och det gör att ordet också blir ett annat. Det blir mycket 

tydligare”. En annan fördel med TAKK är enligt Carina att talet blir långsammare när 

man tecknar samtidigt. Att taltempot dras ner framhåller också både Dorit och Berit 

som positivt. Berit menar att i dagens förskola är det ganska stressigt och man går lätt 

upp i varv, pratar fort och högt. Hon tycker därför att arbetet med tecken skänker ett 

lugn, det kräver att man tar det lugnt. Dorit nämner en annan positiv effekt av TAKK, i 

personalen kan man teckna istället för att ropa till varandra och man spar på sina 

röstresurser. 

      Anna upplever att barn från andra avdelningar på förskolan är intresserade och 

nyfikna på tecken. Asta berättar att de successivt tar in nya tecken i verksamheten 

och att barnen själva kommer och frågar ”Vad heter det på tecken?”. Då märker de att 

barnen ser tecknen som en naturlig del av sin vardag. Även föräldrar har varit nyfikna 

när deras barn tecknat hemma och Anna och hennes kollegor har kopierat material 

till föräldrar som också velat lära sig tecken. Även Dorit berättar att hon upplever att 

föräldrarna blir nyfikna på tecken och kommer till förskolan och berättar att barnen 

tecknar hemma. Hon säger: ”Det kan ju vara så att föräldern inte pratar så bra 

svenska, då tecknar barnet hemma med föräldern, och så tror de att föräldern ska 

förstå tecknet, de försöker ju då att ta till, de ser det som ett sätt att kommunicera. 

Det är ju lite kul”. Även Carina berättar att de haft barn som tagit till sig tecken för att 

göra sig förstådda, inte bara på förskolan utan även hemma. Det har funnits tillfällen 

då föräldrarna berättat att barnet tecknat när föräldrarna inte har förstått vad barnet 

uttryckt.  
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Dorit beskriver hur hon tecknar hela tiden, i alla situationer, från påklädning till 

matbordet. De har även bilder uppsatta i barnens höjd, till exempel tecken för olika 

maträtter vid matbordet och tecken för färgerna där barnen sitter och ritar (se bild 1, 

bild 2 och bild 3). Tidigare hade de veckans tecken, fem tecken per vecka som de 

lärde sig tillsammans med barnen. Dorit berättar att hon upplever att det är viljan att 

kommunicera som gör att barnen anammar tecken. Barnen använder tecken både när 

de kommunicerar med henne och med varandra. Anna upplever att det i nuläget inte 

är så många barn som använder tecken med varandra men att barnen kan använda 

tecken när de behöver göra sig förstådda. 

      

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

 Ännu en positiv effekt av TAKK som pedagogerna upplevt som betydelsefull, är att 

TAKK ger barnen trygghet. Dorit berättar hur hon erfarit att ökad kommunikation på 

förskolan bidrar till trygghet hos barnen. Hon har också märkt att TAKK bidrar till en 

positiv bild av förskolan hos barnen. Dorit berättar hur barnen hjälper varandra när 

de inte förstår varandra och de barn som har olika förstaspråk och inte tillägnat sig 

det svenska språket tecknar till varandra. Dorit berättar hur de äldre barnen tecknar 

väldigt mycket på hösten, när det kommit nya barn till förskolan som inte har språket 

än. Carina berättar att på hennes förskola har personalen namntecken, ett tecken som 

hör ihop med personen. Detta gör att barnen, även om de inte har språket, kan ta 

kontakt med en vuxen. Det menar hon skapar trygghet. Dorit har upplevt att med 

hjälp av TAKK kommer barnen in i förskolans verksamhet fortare och dessutom lär 

de sig språket fortare: 
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Dorit: Det viktigaste i det hela är ju att det är en enorm trygghet för barnen att 

känna att det är någon som förstår mig, fast jag inte kan prata. Det är någon som 

förstår när jag ”säger” att jag är törstig (tecknar), jag vill ha mjölk (tecknar), fast 

jag inte kan säga det. 

Carina berättar att hon märkt att de barn i gruppen som haft språksvårigheter har 

tagit till sig tecken och att det hjälpt dessa barn. Detta är något som även Anna 

upplevt. När de började använda sig av TAKK på Abborren märkte de att barnen med 

svårigheter i språket tog till sig arbetssättet. Anna ger ett exempel med en pojke som 

hade svårt att lära sig färgerna. När de sedan började teckna färgerna lärde han sig 

dem. Carina berättar att de andra barnen på förskolan också lärt sig tecken och visat 

nyfikenhet kring det. När Carina till sommaren slutar arbeta med pojken med Downs 

syndrom kommer hon att fortsätta använda sig av TAKK, som är en naturlig del av 

hennes arbetsvardag. Hon understryker att: ”Det finns ju alltid barn som behöver 

extra stöd när det gäller språket, så det tror jag på. För det är ett bra sätt”. Berit tar 

upp en annan fördel med att ha TAKK som en del i verksamheten, hon menar att när 

det kommer ett barn som har en funktionsnedsättning och är i behov av tecken-

kommunikation så har de det redan integrerat i verksamheten och barnet blir inte 

exkluderat på något sätt, detta ser Berit som en vinst. Detta är en fördel som även Eva 

ser. Hon menar att i varje förskolegrupp finns det något barn som behöver extra stöd 

i språket och hon säger: ”Vi ser bara vinster med det hela tiden”. Eva menar att de ser 

tecken som ett stöd för alla barn, även för de små barnen i deras tidiga 

språkutveckling och uttrycker: ”Även om man inte har svårt för någonting så stödjer det 

språkutvecklingen.” Även Dorit menar att tecken passar för de flesta barn: 

Dorit: För mig innebar det att tecken, jag förstod ju att det kanske inte alls är så att 

tecken kanske passar just för den målgruppen som man har bestämt sig att det ska 

passa för, utan att det är så att det passar för de flesta.  

 

4.5 Nackdelar med TAKK? 

När informanterna fick frågan om de ser någon nackdel med TAKK var det spontana 

svaret från samtliga, ”nej”. När vi talade mer kring det kom det upp att vissa 

praktiska delar kan vara viktiga att tänka på. Exempelvis berättar Berit att den enda 

nackdelen som hon kommer på är att man behöver använda sig av båda händerna när 



 

28 
 

man tecknar och håller man då i något måste man lägga ifrån sig det. Det gör att allt 

tar mer tid och går långsammare berättar hon. Hon tillägger sedan att det är 

långsamheten de strävar efter och menar att det egentligen inte är någon nackdel. 

Även Dorit tar upp några praktiska detaljer man bör tänka på när man arbetar med 

TAKK. Hon understryker att det är viktigt att alla barn ser en när man tecknar, att 

man i en samling till exempel placerar barnen framför sig. Ska man läsa en bok och 

teckna till den måste man också rada upp barnen framför sig och kan kanske inte 

sitta och mysa i soffan, ”men det beror ju på hur man jobbar” tillägger hon. Berit 

berättar att vissa tecken kan vara abstrakta och svåra att förklara för barnen vilket 

kan vara en nackdel men med hjälp av tecken och bilder kan man hjälpa dem att 

förstå. På Blåvalen arbetar de just nu med känslor och tecken. De utgår från en 

känslomatta (se bild 4, bild 5 och bild 6) som de använder i sin verksamhet. Detta för 

att förtydliga och få tillfälle att prata om känslor som ju är väldigt abstrakta.  

       

Bild 4 Bild 5 Bild 6 

Carina uttrycker att hon inte kan se något negativt med att arbeta med TAKK, barnen 

får ännu ett sätt att uttrycka sig på. Inte heller Anna kan se några nackdelar med 

TAKK. Hon berättar dock om en av de vanligaste fördomarna kring TAKK. Många 

tror att barnen inte kommer att börja tala för att man använder tecken, hon 

understryker att så är inte fallet. Anna menar att när barnen börjar tala så försvinner 

tecknen mer och mer, de förstår fortfarande tecken, men använder inte tecken själva 

när de blir starkare i sitt tal. Även Dorit beskriver denna fördom: 

Dorit: Jag kan inte komma på någon nackdel med TAKK. Jag har hört att en del 

har frågat mig att, kan det inte bli så att barnen då inte utvecklar det verbala? Fast 

det tror jag inte ett dugg på. Jag tror snarare att det är precis tvärtom. Tecknen gör 

att de förstår vikten av att kommunicera, då börjar man också att kommunicera 

med det verbala. Sen när man fixar det, då lägger man undan tecknen. Nej, jag kan 

inte säga att jag har sett något negativt med det. 
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4.6  Utbildning i TAKK 

Hälften av våra informanter har inte gått utbildning i TAKK utan är självlärda. Detta 

är något som de upplever som vanligt förekommande. Carina menar att det inte läggs 

några resurser för utbildning i TAKK i förskolan, hon anser att hela personalgruppen 

skulle behöva utbilda sig för att alla ska komma in i arbetssättet. Anna är precis som 

Carina självlärd och berättar att de önskat utbildning men fått till svar av kommunen 

att det inte finns pengar. Eva som är utbildad i TAKK uttrycker en önskan om att alla 

kunde få gå en utbildning och menar att man behöver den där utbildningen.  

      Berit berättar att hon och ytterligare en pedagog på förskolan har fått gå 

utbildning i TAKK och nu förväntas utbilda sina kollegor, men hon är skeptisk till att 

arbeta så. Främst är det svårt att få till den tiden. Hon påpekar också att det går 

väldigt långsamt, och menar att det nog hade varit annorlunda om fler fått gå 

utbildning. På Berits tidigare arbetsplats fick hela personalgruppen gå teckenkurs.  

Berit: Det skulle nog vara annorlunda om fler fick gå kurser, för att få igång en 

sådan här sak snabbare. Det är ju svårt och det tar tid att ute i verksamheten 

försöka lära varandra, att skapa material, göra bilder och försöka pusha på 

varandra. Man träffas ju inte hela tiden. Det är nackdelen. Där jag arbetade förut 

så fick flera i personalen gå teckenkommunikationskurser och där pratade vi med 

tecken så det sprutade om det! Det är ju det man längtar efter, att det ska bli så här. 

Dorit frågar oss om vi fått läsa något om tecken som stöd under vår utbildning, 

hon hoppas att det skulle uppmärksammas och att det borde finnas med som en 

del i utbildningen. Hon lyfter även fram avsaknaden av forskning kring ämnet. 

Hon är övertygad om att TAKK som metod fungerar, men så länge det inte finns 

någon forskning är det svårt att få stöd ekonomiskt till utbildning menar hon.  

 

4.7 Kollegor om TAKK 

Hos kollegorna på förskolorna råder olika känslor kring användandet av TAKK men 

de flesta är positiva till arbetssättet. Det finns också en rädsla hos medarbetarna, det 

är rädslan för att göra fel när man tecknar. Anna upplever att hennes kollegor på 

förskolan är positiva till TAKK, men trots detta är det ingen annan avdelning som 

arbetar med det. Hon tror att det beror på brist på intresse och framhåller vikten av 
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engagemang och att verkligen tro på det man gör, man måste göra det till en naturlig 

del av vardagen. Vikten av engagemang och intresse är även något som Berit lyfter 

fram, men nivån på dessa känslor hos kollegorna skiljer sig på avdelningen vilket gör 

att det tar tid att komma igång.  

      Både Eva och Berit berättar om hur rädslan att göra fel ofta finns hos hennes 

kollegor. Eva säger: ”Det gör ju ingenting heller utan man lär sig ju så småningom. 

Det är helt klart en fördel att vi är två som tecknar, man kan rätta varandra, det är 

riktigt bra”. Rädslan för att göra fel är något som även Dorit beskriver: 

Dorit: Sen är det ju så att man måste ju komma över den här tröskeln också att 

våga, man känner sig lite dum i början, man är rädd att man ska göra fel. Det 

känns konstigt och är man då flera som gått kursen ungefär samtidigt då befinner 

man sig på ungefär samma nivå. Då är det ju också lättare att starta. Men det 

handlar ju om en själv, det känns konstigt i början, men när man har tagit sig över 

den tröskeln så ser man ju att det är ett jättebra verktyg att ha. 

Dorit berättar hur hon upplever att vissa kollegor kan vara skeptiska mot att arbeta 

med TAKK i början, men att när de ser att det fungerar ändrar de uppfattning och blir 

själva motiverade att lära sig mer.  

 

4.8 Resultatsammanfattning  

Ovan har vi presenterat resultatet som våra intervjuer gav oss. Där framkom att 

samtliga pedagoger var positiva till att använda TAKK som stöd vid 

andraspråksinlärning i förskolan och att TAKK bidrar med många positiva effekter. 

Språkutveckling, trygghet och tydlighet är bara några av dem. TAKK är ett främjande 

arbetssätt som fungerar som stöd för många barn, dock ansåg pedagogerna att det 

saknas forskning och att det inte satsas tillräckligt på utbildning i TAKK. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel redogör vi för kopplingen mellan forskningsbakgrunden och resultatet 

genom analys och diskussion. Detta gör vi under rubrikerna ”TAKK som stöd vid 

andraspråksinlärning”, ”Tydligare pedagogik med TAKK” samt ”TAKK som 

medskapare till en god inlärningsmiljö”. 

 

5.1 TAKK som stöd vid andraspråksinlärning 

Av undersökningen framkom att samtliga informanter är positivt inställda till att 

använda TAKK som stöd vid andraspråksinlärning i förskolan. Att denna positivitet 

skulle råda hos alla informanter var något som vi till en början förvånades över. Vi 

trodde inte att vi skulle få så många beskrivningar av positiva upplevelser och tankar 

kring just andraspråksinlärning, inte heller att en stor del av förskolorna skulle ha 

detta som syfte med användningen. Våra tidigare uppfattningar var att pedagoger 

oftast börjar med TAKK för att underlätta för ett specifikt barn och att man sedan, 

när man infört metoden, ser att TAKK även kan vara ett stöd för barn med annat 

förstaspråk än svenska. Detta förvånade oss, men stärkte vår tanke och vår tilltro till 

metoden som ett stöd i andraspråksinlärningen.  

      Pedagogerna vi intervjuat har gett oss praktiska exempel där vi fått bekräftat att 

TAKK fungerar som ett stöd i andraspråksinlärningen. De berättar att de tydligt kan 

se att barn med annat förstaspråk än svenska tar till sig och använder tecken innan de 

behärskar det talade ordet. En av pedagogerna beskriver TAKK som en bro över till 

språket och betonar vikten av att som barn kunna uttrycka sig och göra sig förstådd. 

Detta tycker vi visar att de reflekterat över arbetssättet och har en tanke bakom att 

använda TAKK i sina verksamheter.       

      Den forskning vi tagit del av ställer sig positiv till att TAKK kan vara ett stöd i 

andraspråksinlärningen. Lundgren (2006) har genom sitt projekt fått bevisat för sig 

att TAKK bidrar till språkutveckling i både förstaspråket och det svenska språket. I 

projektet har TAKK varit en enorm tillgång i barnens kommunikation, både när det 

kommer till språkproduktion och språkförståelse. Tisell (2005) och Götberg (2012) 

betonar liksom en av våra informanter att TAKK ”bygger broar” mellan språken. 

Tisell menar att det är en fördel för flerspråkiga barn om man använder tecken i 
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verksamheten då det underlättar barnens inlärning. Likaså pedagogerna på 

Mellangården som Götberg skriver om menar att tecknandet gynnar de flerspråkiga 

barnen och bidrar till trygghet, kommunikation, språkutveckling och samspel mellan 

barnen. Dessa effekter av TAKK ser vi som väldigt grundläggande och något som 

varje barn har rätt till.  

      Våra pedagoger menar att det underlättar att arbeta med tecken som stöd, man 

förstärker orden och det hjälper barnen att göra sig förstådda. En av pedagogerna 

understryker att hon tror att TAKK kan bidra till att man kommer snabbare in i 

förskolans verksamhet och därmed kan lära sig ett språk snabbare. I början av vår 

arbetsprocess var vår föreställning att TAKK bidrar till ökad förståelse, genom 

förtydligande av språket skulle barnet lättare förstå och på så sätt lättare tillägna sig 

språket. När vi sedan genomförde våra intervjuer lade pedagogerna tyngdpunkten vid 

kommunikation, de lyfte i högre grad fram att barnet med hjälp av TAKK får tillgång 

till ett uttryckssätt redan innan det tillägnat sig det verbala språket. Detta var något vi 

inte reflekterat över men som vi nu anser är viktigt, att barnet kan kommunicera och 

göra sig förstått innan det kan tala. Heister Trygg (2010), Ladberg (2003) och 

Arnqvist (1993) menar alla tre att det är förmågan att förstå ett språk som utvecklas 

först och därefter förmågan att tala språket. De menar att ett barn oftast förstår mer 

än vad det kan uttrycka. Heister Trygg och Ladberg betonar att detta ofta kan leda till 

frustration och att barnet kan bli både ledset och argt. Heister Trygg menar att TAKK 

kan bidra till minskad frustration hos barnet då det får ett verktyg att uttrycka sig 

med. Vi kan tänka oss frustrationen ett barn kan känna om ingen i dess omgivning 

förstår vad det vill eller hur det känner. Att då ge barnet ett sätt att uttrycka sig i form 

av tecken anser vi är viktigt. Vi tror att det bidrar till att barnet kan känna ett djupare 

förtroende både för pedagogerna och för förskolan. Ladberg talar om följderna denna 

frustration och rädsla kan ge och hon menar att inlärningen hämmas om ett barn inte 

känner trygghet. Detta anser vi vara viktigt att känna till om man har ett barn i 

gruppen där utvecklingen i stort sett står still, då kan man behöva reflektera, se över 

verksamheten och hur barnet interagerar med sin omgivning. Har barnet ett verktyg 

för kommunikation? Förstår barnet mig? Kan barnet kommunicera och samspela 

med de andra barnen? Dorit beskriver den positiva effekten av att använda TAKK (se 

citat s. 24). Hon redogör för vikten av att kunna förstå och att göra sig förstådd, hur 

det i sin tur bidrar till en trygghet och en positiv bild av förskolan och menar att det 

är en förutsättning för lärande och utveckling.  
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En annan betydelsefull förutsättning för att lärande och utveckling ska kunna ske 

anser vi är motivationen. Som pedagog har man som uppgift att erbjuda barnet ett 

verktyg för kommunikation om barnet inte kan uttrycka sig verbalt. Man bör även 

som pedagog uppmuntra barnet och ge det en mening med kommunikation, finns det 

en mening med att kommunicera så väcks också motivationen. Vi menar här att man 

inte endast kan nöja sig med att erbjuda barnet ett verktyg för kommunikation, man 

måste även erbjuda möjligheter till kommunikation, situationer där kommunikation 

kan äga rum samt göra kommunikation nödvändig och rolig. Detta är något som vi 

utifrån intervjusvaren ser att TAKK kan bidra med. En av pedagogerna berättade om 

en flicka i treårsåldern som vid tillfället inte talade någon svenska. Enligt pedagogen 

tecknade flickan ”jättemycket” och ville verkligen hitta ett sätt att kommunicera, hon 

ville så gärna leka med de andra barnen. Pedagogen underströk hur viktigt det är att 

barnet är motiverat att ta till sig ett kommunikationssätt. Likaså Ladberg (2003) tar 

upp viktiga bitar som behövs i inlärningen av ett nytt språk. Hon nämner motivation 

som nyckeln till språkutveckling, finns inte motivationen är det svårt tillägna sig ett 

nytt språk.  

      Flera barn med annat förstaspråk än svenska i barngruppen var anledningen till 

att ett par av våra informanter började använda sig av TAKK i verksamheten. Av 

undersökningen fick vi en känsla av att det inte satsas tillräckligt mycket på 

utbildning i TAKK. Hälften av våra informanter är självlärda, de har önskat få gå 

utbildning i TAKK men kommunen har gett avslag bland annat på grund av 

ekonomiska skäl. En av våra informanter har fått gå utbildning tillsammans med en 

kollega och sedan har ansvaret lagts på henne att lära ut tecken till resten av sina 

kollegor. Hon är skeptisk till uppdraget och påpekar att det är svårt att få tiden att 

räcka till, därmed går utbildningen av kollegorna långsamt. Tillsammans med en av 

de andra intervjuade pedagogerna uttryckte hon en önskan om att alla skulle få gå 

utbildningen i TAKK, av erfarenhet tror hon att det hade sett annorlunda ut då. Även 

vi ser med skepsis på att endast någon eller några i ett arbetslag får gå utbildningen. 

Att lägga ansvaret på att någon i personalen ska utbilda resterande anser vi vara fel. 

Vi tror liksom vår informant att det är svårt att både hinna med sitt ordinarie arbete 

samtidigt som man ska vara entusiastisk och engagerad i att utbilda resten av 

personalen. Vi tror att det blir ett måste som riskerar att ”ta död på” entusiasmen och 

det positiva med arbetssättet.  

      Att ha ett medvetet språkbefrämjande arbetssätt i förskolan är något som Ladberg 

(2003) understryker som viktigt för barn med flera språk. Hon menar att detta ska 

ses som en viktig del både på ledningsnivå och i förskolans verksamhet. Att ledningen 
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ska stödja personalen genom att erbjuda bland annat handledning och fortlöpande 

utbildning i språk- och kulturfrågor samt språkbefrämjande arbetssätt är något som 

Ladberg betonar som betydelsefullt. När man ska införa ett nytt arbetssätt anser vi att 

det är viktigt att alla i personalen får samma förutsättningar, speciellt om man som i 

fallet vi nämnt ovan fått direktiv uppifrån om att ha TAKK som förskolans profil.      

En problematik våra informanter nämner är att det är många kollegor som är rädda 

för att teckna fel. Vi tror att rädslan att göra fel mycket väl kan grundas i bristen på 

utbildning. Om man inte känner sig säker på det man gör, kan det lätt bli så att man 

låter bli. Även Heister Trygg (2010) beskriver denna problematik. Det är många som 

är rädda för att teckna ”fel” eller göra tecknen på ett felaktigt sätt menar hon. Hon 

understryker vikten av att hellre göra fel någon gång än att inte teckna alls. 

      Att ha TAKK som arbetssätt och en del av verksamheten är enligt vår uppfattning 

relativt ovanligt. Vi trodde att pedagogerna mötte mer motstånd från kollegor än vad 

vår undersökning visat. Upplevelserna från våra informanter var att majoriteten av 

kollegorna var positiva och nyfikna på arbetet med TAKK. Dock tog pedagogerna upp 

vad de kallar ”den vanligaste fördomen” kring att teckna i arbetet med hörande barn. 

En av våra pedagoger understryker liksom Ladberg (2003) och Heister Trygg (2010) 

att den vanligaste ”fördomen” kring TAKK är att barnet skulle välja tecken framför 

talet i sin kommunikation. Forskning har dock visat på motsatt effekt, TAKK ger goda 

effekter på kommunikations-, tal- och språkutvecklingen. Pedagogerna understryker 

att barnet tecknar alltmer sällan när det blir starkare i sitt tal. Denna fördom kan 

man alltså bemöta och vi fick inte upplevelsen att pedagogerna ansåg att detta var ett 

stort problem. 

      TAKK kan bidra till att fler barn i förskolan får möjlighet att känna trygghet och få 

en chans att kommunicera och samspela med sin omgivning. Med detta sagt anser vi 

att fler bör ser över sin verksamhet och vad man gör för att underlätta de flerspråkiga 

barnens språkutveckling och anamma arbetssättet. Vi hoppas att vi med detta arbete 

kan få andra pedagoger att inse hur TAKK kan gynna många barn, det är ett brett 

arbetssätt som barn bevisligen tar till sig och använder sig av i kommunikationen 

med varandra och vuxna och som dessutom bidrar med många positiva följder.  

 

5.2 Tydligare pedagogik med TAKK 

Något som flera pedagoger berättar är att de ser TAKK som en del i att arbeta med 

”förtydligande pedagogik”. Att arbeta med bilder och med kroppsspråk är enormt 
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viktigt och här bekräftade pedagogerna vår tanke om att TAKK kan bidra med 

tydligare pedagogik. Pedagogerna framhöll att man med TAKK får uppleva språket 

med flera sinnen. Detta är något som även Villanueva Gran (2009) lyfter fram och 

menar att man inte bara hör ordet sägas utan att man också känner och ser ordet. Vi 

tror att om man får uppleva språket såväl auditivt, kinestetiskt och visuellt kan man 

lättare ta det till sig. Med tecken kan man därmed nå ut till fler barn. Att få uppleva 

med flera sinnen är något som genomsyrat hela vår utbildning och som vi anser vara 

avgörande för lärande och utveckling.   

      Pedagogerna berättar att barnen ofta visar en större nyfikenhet för språket när de 

tecknar och koncentrationen ökar, vilket är ännu en positiv effekt av arbetssättet. 

Detta ser vi som väldigt viktigt. Kan barnen koncentrera sig en längre stund är 

möjligheten större att de tar till sig det man gör. Tisell (2009) beskriver tal, bilder, 

text och tecken som viktiga verktyg för uppbyggnaden av språket. Dessa i 

kombination gör att språkinlärningen blir effektivare och inlärningsprocessen 

förenklas när man får möta språket genom att se, höra och känna det. Vi tror även att 

pedagogernas engagemang och entusiasm över arbetssättet kan smitta av sig på 

barnen och göra aktiviteterna intressanta och lustfyllda. 

      Pedagogernas upplevelse av arbetet med TAKK är att arbetssättet verkligen är ett 

stöd för de barn som befinner sig i processen att tillägna sig ett nytt språk. Att man 

som pedagog kan ge barnen väl fungerande verktyg för kommunikation när barnet 

befinner sig i den processen ser vi som betydelsefullt. Heister Trygg (2010) menar att 

TAKK är en metod för att underlätta kommunikation, att ge redskap till samspel åt 

någon som inte ännu tillägnat sig det talade språket. Genom TAKK får barnet 

möjlighet att uttrycka sig, förstå och benämna sin omvärld. Pedagogerna menade att 

tecken kompletterar språket och gör det mer konkret. Att tecken konkretiserar 

språket var den tanke som fick oss att intressera oss för kopplingen mellan 

teckenanvändande och andraspråksinlärning. Tisell (2009) skriver att tecknandet 

hjälper barnen att förstå samt att bygga upp sitt ordförråd. Vi tolkar det som att det 

är detta som gör att vissa av pedagogerna menade att barnen ”snabbare” tillägnar sig 

det svenska språket och kan göra sig förstådda. En annan aspekt, som Villanueva 

Gran (2009) lyfter fram, är att ett ord som kompletteras med tecken kan hållas kvar 

längre i tiden än ett enbart talat ord. Detta är något som är en oerhörd fördel, då 

kommunikationen blir tydligare och ger mottagaren tid att verkligen förstå och 

bearbeta det som sägs. 

Ladberg (2003) lyfter fram vikten av att organisera verksamheten på ett sätt som 
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gynnar och skapar möjligheter till lärande och utveckling för de flerspråkiga barnen. 

Flera av pedagogerna vi intervjuat har berättat och visat oss hur de i sin verksamhet 

har teckenbilder för olika föremål i barnens vardag uppsatta tillsammans med bilder, 

i barnens höjd (se bilder på s.26). Vi fick även ta del av annat teckenmaterial de 

använde i verksamheten som visade att de arbetar mycket med TAKK tillsammans 

med barnen. Genom att organisera verksamheten på detta sätt anser vi att tecknen 

blir en naturlig del av miljön på förskolan och som stimulerar till lärande och 

nyfikenhet.   

 

5.3 TAKK som medskapare till en god 

inlärningsmiljö 

Vår undersökning visade att TAKK bidrar med lugn och trygghet, en aspekt som vi 

anser är en viktig del av arbetssättet. Arbetet med TAKK ökar tryggheten i 

barngruppen och sprider ett lugn. Detta är en förutsättning för lärande och som vi ser 

det blir det en positiv spiral. De pedagoger vi intervjuat framhöll hur TAKK bidrar till 

ett sänkt taltempo, ett tydligare språk och ett mindre intensivt ordflöde. Detta är även 

något som Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) betonat. Pedagogerna såg det som 

en fördel och något positivt. De menar att arbetet med tecken bidrar till ett 

välbehövligt och önskat lugn i förskolans verksamhet. Att man lägger det man har för 

händerna åt sidan och fokuserar på kommunikationen var något som en av 

pedagogerna nämnde. Hon menade att det gör att allt går långsammare, men att det 

är det man strävar efter idag. Att TAKK sänker tempot i förskolan ser vi som sagt som 

något väldigt viktigt. I dagens samhälle råder stress och högt tempo. Även i förskolan 

ska allting gå fort. Långsamheten är något att sträva efter, förskolan ska vara en 

harmonisk och trygg plats att vistas på, där utveckling ska vara i fokus och få ta tid. Vi 

tror att det är nyttigt att gå långsamt fram och att det verkligen gynnar barnen i deras 

språkutveckling.  

      En av de viktigaste effekterna av att arbeta med TAKK anser vi vara ökad trygghet 

hos barnen. Vi tror att det är väldigt svårt att lära och utvecklas om man känner sig 

otrygg och rädd. Vi tror att ett barn känner sig tryggt när det kan förstå och göra sig 

förstått i sin omgivning. Vi kan bara föreställa oss hur det känns att inte verbalt 

kunna kommunicera med människorna runt omkring oss, det vore otroligt 

frustrerande. Aspekten med ökad trygghet är något som både pedagoger och 
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författare påpekar. Pedagogerna beskriver hur de upptäckt att TAKK bidrar till detta i 

förskolan. Genom ökade möjligheter till kommunikation hos barnen, både med 

varandra och med de vuxna, kommer de snabbare in i förskolans verksamhet. De 

berättar att barnen hjälper varandra att kommunicera, genom att använda tecken när 

någon inte förstår. Ladberg (2003) lyfter även fram hur vuxna som finns runt barnet 

fungerar som förebilder och är viktiga för barnets språkutveckling. Här anser vi att 

man som pedagog har ett stort ansvar att just vara en språklig förebild. Vi anser även 

att om man använder sig av TAKK är det betydelsefullt, som vi nämnt tidigare, att 

alla i personalgruppen tecknar. När alla vuxna tecknar finns kommunikationssättet 

som en naturlig del i verksamheten och detta i sig bidrar till att man skapar en miljö 

där tecken är ett tillåtet sätt att kommunicera. Det blir inte endast något som man 

kan göra med någon enstaka personal och vid enstaka tillfällen. Vi föreställer oss att 

TAKK även kan ge pedagogerna en känsla av att de i större utsträckning når ut till fler 

barn och bidra till förståelse och lugn hos dem. Pedagogerna berättar att de märker 

att de äldre barnen börjar teckna igen på hösten när det kommer nya barn till 

gruppen, som inte har språket än. Detta tycker vi tyder på att även barnen själva ser 

tecken som ett hjälpmedel och ett kommunikationsmedel.  
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6 Avslutning 

Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur pedagoger som arbetar aktivt 

med TAKK ser på metoden och dess möjligheter att fungera som stöd vid andraspråk-

sinlärning. Vår slutsats är att barnen, genom TAKK, får ett sätt att uttrycka sig och 

kommunicera. De får möjlighet att göra sig förstådda men också att förstå sin 

omgivning. Detta i sin tur bidrar till trygghet, något som vi anser vara en 

förutsättning för att barn ska kunna lära och utvecklas. Vi har kommit fram till att 

TAKK är ett verktyg som gynnar alla barn. Barn som inte har det verbala språket får 

med TAKK möjlighet att vara en del av verksamheten och chans till språkande och 

samspel.  

      Vi har även sett en aspekt, som Götberg (2012) skriver om i sin artikel, att en av 

fördelarna med att ha tecken integrerat i verksamheten är att den dagen det kommer 

ett barn som är i behov av tecken för sin utveckling, så finns det redan där. Flera av 

pedagogerna tog upp detta som en av fördelarna med TAKK, de framhåller att det 

alltid kommer att finnas barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling och att 

TAKK är ett bra alternativ för att arbeta språkutvecklande.  

      När det kommer till tidigare studier kring TAKK redogjorde vi i kapitel 2 för 

Heister Tryggs (2010) beskrivning av bristen på dokumenterade erfarenheter och 

forskning kring pedagogiskt teckenanvändande. Avsaknaden av forskning var även 

något som en av pedagogerna vi intervjuade påpekade. Hon menade att utan 

forskning och dokumenterad erfarenhet är det svårt att få ekonomiskt stöd till 

utbildning. Vi och många andra med oss tror på TAKK och önskar att det fanns mer 

forskning kring ämnet. Vi har i vårt examensarbete endast fokuserat på pedagogernas 

syn på att arbeta med TAKK. Det vore intressant att undersöka hur man faktiskt 

arbetar samt göra observationer för att lyfta fram det praktiska arbetet. 

      Vi hade en förhoppning om att resultatet av våra intervjuer skulle ge svar på våra 

frågeställningar och att vi skulle få ta del av den kunskap som finns i verksamheten. 

Detta för att sedan kunna stärka det vi funnit i tidigare forskning. Efter intervjuerna 

visade det sig vara tvärtom. Kunskapen och insikten som finns hos pedagogerna 

överträffade våra förväntningar och vi inser att de besitter otroligt mycket kunskap 

och har många erfarenheter kring detta, som tyvärr inte finns dokumenterat. Vår 

upplevelse är att pedagogernas tankar och erfarenheter har gett oss en djupare 

kunskap, förståelse och tilltro till metoden än vad tidigare forskning som vi tagit del 

av gjort. 
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Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att förskolan fortsätter att utveckla 

arbetssätt som gynnar språkutvecklingen, framför allt hos barn med annat 

förstaspråk än svenska. Eftersom vi lever i ett samhälle som är under ständig 

förändring, där mångkulturaliteten ökar och där förskolan spelar en allt viktigare roll, 

är det av stor vikt att barnen får möjlighet att utveckla det viktigaste verktyget vi 

människor har; språket. Nu när vårt examensarbete är färdigt kan vi med glädje 

konstatera att användningen av Tecken som Alternativ Kompletterande 

Kommunikation (TAKK) i verksamheten är ett bra stöd vid andraspråksinlärning i 

förskolan.  
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