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Syftet med denna uppsats är att studera pedagogers och föräldrars uppfattningar 
kring användningen av tecken som alternativ kompletterande 
kommunikation(TAKK) och handalfabetet i verksamheten på förskolor och i 
förskoleklass för hörande barn/elever och hur pedagogerna i de olika verksamheterna 
även konkret arbetar med dessa verktyg. Jag har använt mig utav en intervjustudie. 
Resultatet som jag har fått genom denna studie är att tecken som alternativ 
kompletterande kommunikation(TAKK) och handalfabetet är ett verktyg som de 
tillfrågade informanterna anser ger positiva effekter hos alla barn i deras 
språkutveckling. Mina slutsatser är att dessa verktyg gynnar alla barn i deras 
språkutveckling och inlärning vare sig de har en språknedsättning eller inte.  
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1 Inledning 

Tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) och handalfabetet är 

språkliga inlärningsverktyg som förskolor men även skolor har börjat använda i sina 

verksamheter/undervisningar för hörande barn/elever. Detta för att en del pedagoger 

och lärare har sett att dessa verktyg gynnar alla barn/elever i deras språkutveckling, 

inte bara för barn/elever som har en språknedsättning. Dessa verktyg ska hjälpa 

barn/elever att sätta ord på saker som de inte kan eller ord som de har svårt att 

förmedla och uttrycka. Forskning pekar på att det även gynnar elever i deras läs- och 

skrivutveckling. Då detta arbetssätt börjar komma på frammarsch så valde jag att 

undersöka hur pedagoger både i förskolan men även i en förskoleklass använder sig 

av dessa verktyg i sina verksamheter. Jag har även valt att titta på pedagogers men 

även föräldrars erfarenheter, syner och uppfattningar kring användning av tecken 

som alternativ kompletterande kommunikation och handalfabetet i 

verksamheten/undervisningen. Min undersökning är baserad på en kvalitativ 

intervjustudie som även består utav bildobservationer kring hur verktygen används 

rent konkret i verksamheten. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur TAKK- tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation och handalfabetet används i 

verksamheten/undervisningen och att skildra pedagogers och föräldrars 

uppfattningar och erfarenheter kring användning av detta verktyg i 

verksamheten/undervisningen. Därför har jag valt att utföra en intervjustudie för att 

kunna skildra deltagarnas syften och tankar kring detta.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar man med tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation och handalfabetet i förskola respektive förskoleklass? 

 Vilken funktion har tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation och handalfabetet i förskola respektive förskoleklass? 
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 Vilka uppfattningar har pedagogerna kring tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation och handalfabetet i 

förskola/förskoleklass? 

 Vilka uppfattningar har föräldrar kring tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation och handalfabetet i 

förskola/förskoleklass? 

2  Begreppsdefinitioner 

Begreppet ” Tecknad svenska” kommer att nämnas i mitt arbete då detta begrepp 

ligger till grunden för begreppet ”teckenspråk”. Jag kommer att använd mig utav 

begreppet teckenspråk i arbetet som definierar det språk som döva använder för att 

kommunicera med omvärlden. (Sveriges Dövas Riksförbund, uppdaterat senast 

2013-07-12) 

Termen ”Svenska med teckenstöd” används när jag berättar bakgrunden till 

användningen av detta begrepp som sedan definierades till begreppet TAKK, som 

betyder ”tecken som alternativ kompletterande kommunikation”. Definitionen av 

detta begrepp är tecken som är lånade från teckenspråket för att användas som ett 

komplement till det talande språket. Det är alltså enstaka tecken som används och 

inte hela teckenspråk. (Sveriges Dövas Riksförbund, uppdaterat senast 2013-07-12.) 

Begreppet TAKK kallas även för: TSS, Tecken som stöd, Tecknad svenska, Tecken till 

tal, Teckenkommunikation, Tecken som stöd till talet (Sveriges Dövas Riksförbund, 

uppdaterat senast 2013-07-12.). 

Förkortningen SDR kommer att nämnas i arbetet, som står för ”Sveriges Dövas 

Riksförbund” (Sveriges Dövas Riksförbund, uppdaterat senast 2013-07-12.). 

”Vuxendöva” är begreppet för de personer som föds med normal fungerande hörsel 

men som senare i vuxenlivet blir döva av någon anledning ” (Sveriges Dövas 

Riksförbund, uppdaterat senast 2013-07-12.). 

Begreppet och förkortningen SEE kommer att nämnas i arbetet och står för: ”Signing 

Exact English” och är ett språksystem som använder sig utav morfologin och 

syntesen ur engelskan och använder sig utav ordförrådet från ”American Sign 
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Language”, vilket är förkortningen ASL. Denna förkortning används i uppsatsen. ALS 

kan jämföras med vårt teckenspråk i Sverige och SEE är motsvarande till TAKK.  

3 Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag att presentera och beröra tecken användningens vikt 

för stärkandet av språket. Detta för att läsare ska få en förståelse och en inblick i hur 

viktigt det är att ha ett språk och vad TAKK är och hur det påverkar 

språkutvecklingen. Detta innefattar bland annat att beskriva skillnaden mellan 

teckenspråk och TAKK, då jag anser att det är av vikt att veta denna skillnad för 

fortsatt läsning. Efter det presenteras tidigare forskning både på nationell nivå samt 

internationell kring handalfabetets funktion både för döva och hörande men även om 

det stöd tecken har för hörande i undervisningen. 

3.1 Språket stärks via tecken 

Vi som vuxna behöver inte lära barnen språket, utan de tar till sig det på ett 

automatiskt vis, genom kontakten med oss, vuxna.  Sacks(1989:65) syftar på att det 

är den första kontakten med språket som är det viktiga. Sacks menar att våra sinnen 

föds vi med, men att språket kan man inte forma själv, utan den färdigheten och 

begåvningen skapas genom andra som redan har den språkliga kompetensen och 

förmågan. ”Det är bara genom en annans ingripande som språket uppnås”( Sacks, 

1989:65). Något som även Johansson (2009:64) påtalar, att det är via dessa samspel 

med språket som barnet skapar en kontakt och där barnet skaffar sig det sociala 

redskapet som kallas språk. Genom verkliga samspel med andra så kommer barnet i 

kontakt med olika fakta och då har språket en central roll. Dessa språkliga redskap 

omskapar barnet sedan för sitt eget tänkande (Strandberg, 2006:48), något som 

Johansson (2009:64) även anser då hon menar att genom språket skapas tankar, 

vilket formar våra fantasier, minnen och löser problem. Anledningen till att vi 

kommunicerar med andra människor är för att vi vill forma mening, förstå andra och 

göra oss förstådda. Språkandet är ett centralt redskap för att öka förståelse för 

omvärlden (Bjar & Liberg, 2003:18), detta är även förankrat i Lgr11, där det står att ” 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2010:258). 
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Johansson (2009:64) menar att utan ett språk blir man fast, medan med ett språk 

öppnas allt. Om man har en språkstörning eller perceptionsstörning så blir det svårt 

att nå ut och vara delaktig i yttervärlden och förmedla dina inre tankar, skriver 

Johansson. ”Tecken är ett verktyg i arbetet med att bygga barnets språk. Barnet får 

ett redskap och en möjlighet att kommunicera med sin omgivning.” (Johansson, 

2009:64). För att de barn och ungdomar som är i behov av teckenspråk i sin 

kommunikation ska lyckas, så krävs det att deras omgivning behärskar detta språk, 

vilket betonas i citatet från SOU rapport 2006:54 

Det är via teckenspråket och i kontakter med andra som behärskar detta språk som 

barn, ungdomar och vuxna beroende av teckenspråk för sin kommunikation utvecklas 

socialt och emotionellt (SOU 2006:54:66) 

Claesson (2009:30) poängterar vikten för en bra tecknad miljö kring ett barn är att 

alla i barnets närmiljö tecknar då inlärningen av tecknandet är av stor vikt. Claesson 

(2009:33) menar att för en del barn blir tecknandet deras enda och främsta 

kommunikationssätt medan för andra är det en väg till talet.  

Det som skiljer tecknat språk från talat är att i tecknat språk används mer gester och 

rörelser med händerna och inte talat språk, en annan sak som separerar det talade 

från det tecknade språket är att det inte finns något skriftspråk i tecknat språk (SOU 

2006:54:65). Tecknat språk intas visuellt och inte genom hörseln (SOU 2006:54). En 

central skillnad är även att det tecknade språket inte överförs naturligt över till barn 

genom föräldrar som det gör med det talade språket. De barn som föds döva, har ofta 

föräldrar som är hörande och använder sig av det talade språket. Om föräldrar inte 

har kunskap eller inte klarar av det språk som deras barn behöver, alltså det tecknade 

språket, så skiljer sig språkutvecklingen åt för dessa barn jämfört med den 

språkutvecklingen som talade barn tillägnar sig.  

Den metod som skolan valt påverkar den döve hela livet. För hörande kan det vara svårt att 

föreställa oss vikten av att döva lär sig hantera ett språk som de trivs med och inte drar sig för 

att använda. Döva får inte, utom i vissa undantagsfall (om de har döva föräldrar och växer upp 

i en teckenspråkig miljö) något språk "gratis", utan de måste lära sig det genom undervisning. 

Fungerar inte undervisningen eller trivs de inte med sitt språk kan de aldrig kommunicera 

med någon människa (Glansholm, 2006:13). 
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Talat språk och teckenspråk är två helt skilda språk. Tvåspråkigheten som döva barn 

och de flesta hörselskadade barn anses eftersträva kan inte helt mätas med hur andra 

tillägnar sig tvåspråkighet. Det som skiljer tvåspråkigheten för döva är att den inte 

skapas självmant. De båda språken, majoritetssamhällets språk och teckenspråket 

har olika uppgifter. Teckenspråket är det verktyg som används vid kunskapsinlärning 

och som används när det handlar om att kommunicera med andra medan 

majoritetsspråkets primära uppgift är att fylla en läs - och skrivutvecklingsuppgift 

(SOU 2006:54:66). 

3.2 Skillnaden mellan teckenspråk och TAKK 

Jag kommer i det följande att redogöra för skillnaden mellan teckenspråk och TAKK.  

 

Precis som hörande använder talspråk används teckenspråk i direkt kommunikation. 

Teckenspråk består utav egna tecken, ord och har en egen grammatik. I teckenspråk 

används inte bara händerna utan hela kroppen har stor betydelse, som t.ex. mun och 

ansiktsuttryck. I teckenspråk används en annan talföljd än i talad svenska. (Sveriges 

Dövas riksförbund, senast uppdaterad 2013-07-12). 

SDR (2013) förklarar att teckenspråket inte är internationellt, utan alla länder har ett 

eget teckenspråk precis som alla länder har ett eget språk. Det finns ingen skrift i 

teckenspråk utan skrift eller text förmedlas genom att en person översätter dessa 

genom att teckna och bli filmad för att sedan visas i TV, DVD eller på internet. Att 

försöka tala och teckna samtidigt är nästan omöjligt då språkens uttryck och 

grammatik är olika. Ibland används detta sätt ändå, men då handlar det om att bara 

ett få tal tecken används från teckenspråket, det är aldrig hela meningar. Oftast 

används detta sätt när hörande som inte kan teckenspråk försöker kommunicera med 

döva och det inte finns någon tolk. De döva har det svenska språket som sitt andra 

språk och de använder sig utav det svenska språket främst när de ska läsa och skriva.  

Svenska med teckenstöd eller alternativt begreppet TAKK som står för ” tecken som 

alternativ kompletterande kommunikation”, används inte till döva barn utan 

fungerar som ett stöd för barn som har språkliga problem kring talet. Enligt SDR 

(2013) så är det bra att börja kommunicera med sin baby redan innan barnet har ett 

språk, att använda så kallade babytecken. SDR menar att talspråksutvecklingen 

främjas och stimuleras. 
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3.3 Uppkomsten och funktionen av TAKK  

Svenska med teckenstöd började användas i början på 70- talet. Forskningen kring 

teckenspråket hade just börjat och man hade inte gjort upptäckten att teckenspråket 

bestod utav en egen grammatik som gjorde det till ett eget språk. Man skapade därför 

ett språk som utgick från grammatiken från det svenska språket, detta för att de döva 

skulle lära sig det svenska språket. Detta innebar att tecknad svenska vid denna tid 

användes genom att man tecknade varje ord, både ändelser och småord. Om det inte 

fanns något tecken för ett ord så hittade man på ett. (Sveriges Dövas Riksförbund, 

senast uppdaterad 2013-07-12). 

SDR (2013) skriver att TAKK uppkom runt 80-talet och syftet var att fungera som ett 

komplement för de vuxna som hade blivit döva i vuxen ålder, vilket begreppsordet för 

är vuxendöva. Dessa människor hade kunnat kommunicera som vanligt men då de 

förlorat hörsel men inte talet så skapades TAKK även kallat TSS. Andra hörande 

människor kunde kommunicera med den personen som var döv genom att låna 

tecken från teckenspråket. SDR (2013) skriver att de hellre vill använda begreppet 

”svenska med teckenstöd” än begreppet TSS, då det handlar om svenska med stöd 

och inte hela teckenspråket, utan enstaka tecken. 

Heister Trygg (2010) skriver att det finns barn med stora svårigheter i sin 

språkutveckling och sitt tillvägagångssätt att kommunicera med omgivningen. Detta 

innebär att dessa barn behöver stöd att finna andra sätt att kommunicera på. 

Författaren menar att TAKK inte är ett eget språk utan en metod som ska användas 

ihop med talat språk. TAKK används främst av hörande människor. Det kan handla 

om barn och ungdomar som inte har några funktionsnedsättningar eller så har 

individen svårt med tal utvecklingen, men har uppnått en viss del i sin symbolnivå. 

 Citerat Enligt Heister Tryggs (2010)webbtext, är användningen av tecken bra 

eftersom: 

 Tecken kräver mindre finmotorik än tal, Tecken använder andra sinnen. Man kan 

både se och känna tecken,  

 Tecken ökar koncentrationen. Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden,  

 Tecken är mer konkreta: BIL visar hur föraren vrider på ratten, BÅT visar hur 

båten gungar.  
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 Tecken tydliggör det talade språket. Tecken ger ytterligare ett sätt att förstå att det 

finns"etiketter" på saker. Det visuella stödet följer de talade orden och ges 

samtidigt,  

 Tecken har man alltid med sig, vilket inte gäller alla AKK-sätt,  

 Tecken dämpar den vuxnes talflöde.  

 Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna 

kroppsspråket,  

 Tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan/om inte talet kommer. 

Precis som SDR skriver så använder man talat språk till användningen av TAKK och 

detta är något som Heister Trygg (2010) även påtalar. Hon menar också att tal och 

tecken förstärker varandra när de används tillsammans. Hon anser även att genom 

att tala samtidigt som man använder tecken så flätas tecknen in i talets grammatik. 

3.4 Effekten av handalfabetet ihop med teckenspråket för 

hörande och döva elever i deras språkutveckling 

I Sverige uppkom handalfabetet genom Per Aron Borg vars syfte var att använda det i 

undervisningen. Hans handalfabet används fortfarande (SOU 2006:29:13–14). 

Teckenspråk ihop med handalfabetet bidrar till en lämlig form av skrivning för yngre 

barn, att barnen lär sig handstavningen fortare än de lär sig finmotoriken när de ska 

skriva ner ord på papper med penna (Daniels, 1995:11–13) Rush (2010-2011) menar 

även hon att när hörande barn får använda sig av sina fingrar och händer när de ska 

skapa ord och bokstäver via teckenanvändning, så tränar de finmotoriken på ett sätt 

som de inte skulle göra annars. Rush anser att vi ska reflektera över de barn/elever 

som vi har och som har problem med övningar som kräver finmotorik, till exempel 

att skriva och klippa. Tecknandet kan ses som en intressant och ny övning för de 

barn/elever som har svårt med finmotoriken och detta kan ses som en förberedelse 

inför deras ritande men även framtida skrivning (Rush, 2010-2011). Handalfabetet är 

även ett verktyg för barnen då de ska komma in i läsandet och skrivandet (Roos, 

2004:121). Döva barn däremot använder sig av handalfabetet först och främst som en 

icke reflekterande del i sitt vanliga sätt att kommunicera på. Detta är en del av deras 

språk, teckenspråket, som de har lärt sig att använda via samspel med kamrater, 

föräldrar och andra vuxna (Roos, 2004:121). Roos (2004:124–127) tar även upp i sin 

text att de döva barnen använder sig av handalfabetet för att skapa ordning av 
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bokstäver, detta för att återskapa dem från minnet, men även att träna dem. Det 

centrala här är resultatet som barnen visar genom att antingen frysa (stanna upp i 

tecknandet av en bokstav) eller hålla kvar handalfabetets frekvens i sin hand och 

sedan forma ett kinestetiskt minne via ordet. Handalfabetet används av barnen för 

att återskapa ordet, vilket kan kallas uttal. På så vis prövar barnen stavningen i orden 

och detta sker via återskapandet av ett kinestetiskt minne av orden, som man kan 

säga ligger i handen på ett vilande sätt via musklerna och fingrarna. Detta 

återskapande av ord via det kinestetiska minnet använder barnen när de avkodar ord 

som de försöker förstå om de kan eller inte, eller när barnet har lärt sig ordet och vill 

återskapa det ur sitt minne (Roos, 2004: 125). Daniels (1995:11–13) påpekar även 

hon att genom tecknen förmedlas budskapet både kinestetiskt men även visuellt, 

både för döva och hörande barn. 

Roos (2010) skriver att det inte finns så mycket nationell forskning kring 

användandet av handalfabetet hos hörande barn. Den forskningsrapport som 

publicerats i Läkartidningen kring handalfabetets betydelse för dyslektiker när de ska 

ta till sig läs och skrivningsprocessen, som Roos refererat till i sin avhandling (Roos, 

2004), är skriven av Melhus, Melhus och Johansson (1998). Författarna till denna 

rapport menar att det har setts en förbättring i läs- och skrivinlärning hos barn som 

har svår dyslexi, genom att handalfabetet som används i teckenspråk har använts 

samtidigt med det vanliga alfabetet. Melhus, Melhus och Johansson (1998) skriver att 

en möjlighet till denna förbättring kan vara att handalfabetets funktion är att 

bokstäverna i handalfabetet alltid representerar en bokstav medan i det talade 

språket ”samma bokstav kan uttalas på olika sätt (t ex kort och lång vokal).” (Melhus, 

Melhus och Johansson, 1998: 3304-3305). Detta är något som Tisell (2011:26) 

stärker genom sin intervju med två lärare som arbetar med elever i år 1 och då 

användning av tecken i undervisningen. Lärarna berättar att de arbetar med eleverna 

genom att de får ”känna” bokstaven och detta genom teckenanvändningen. Förut fick 

eleverna bara lyssna och höra ljudet på bokstäverna men nu tecknar de bokstäverna 

efter att de har fått höra ljudet av bokstaven. Lärarna anser att eleverna då får 

använda ett sinne till och att det har gett barnen styrka i sin inlärning. Lärarna menar 

på att tecken användning i undervisning i arbetet med bokstäver ger eleverna ett stort 

stöd när de ska lära sig att ljuda samman och sammanfoga bokstäverna till ord. Tisell 

(2011:26–27) skriver att lärarna även anser att teckenanvändning i undervisningen 
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även främjar de elever som har svenska som andraspråk och att lärarna genom 

tecken måste tala saktare. De anser också att teckenanvändningen har gett hjälp och 

stöd till alla barn, speciellt i läsinlärningen och nu på skolan tecknar alla barn och 

lärare. 

Daniels (1995:1) skriver att användningen av teckenspråk för att utveckla hörande 

barns språkinlärning i USA introducerades av pionjären Thomas Hopkins Gallaudet. 

Daniels menar att Gallaudet ansåg att användningen av teckenspråk hos tvillingar 

där den ena var döv men inte den andre, skulle uppfylla två syften. Det döva barnet 

skulle kunna kommunicera med andra genom teckenspråket och det hörande barnet 

skulle genom teckenspråket kunna få språkkunskaper och ett ökat ordförråd. Daniels 

(1995) menar att Gallaudet var säker på att användning av handalfabet och 

teckenspråk ihop med det vanliga alfabetet skulle öka språkinlärningen hos det 

hörande barnet. Daniels (1995:3) refererar till Ellison (1982) som menar att 

tecknandet gav ett ökat bidrag till språkformuleringar när det kom till 

språkutveckling hos hörande förskolebarn. Daniels skriver att tecken används för att 

förstärka ord och betona olika uppmaningar. Barnen lär sig bokstäverna ihop med 

tecken och när det handlar om att använda tecken i undervisningen eller vid läsning 

så får barnen lära sig tecknen först (Daniels 1995:7). Daniels anser att 

teckenspråkanvändning förlitar sig på ikoniska uttryck och starka gester, och de barn 

som lär sig det när de går i förskoleklass använder många miner och gester i sin 

utveckling i språket till skillnad mot de barn som inte använder sig av teckenspråk.  

I en studie av användandet av teckenspråk och hur det påverkar klassmedlemmarna i 

en förskoleklass med hörande elever, fann Brereton (2008:314) att läraren Cindy i 

försöksklassen använde sig av en blandning av ”Signing Exact English(SEE)” och 

talad engelska i klassrummet. SEE är ett språksystem som innefattar morfologi och 

syntax ur engelskan men är inte samma sak som ”American Sign Language” och som 

förkortas ASL, enligt Brereton som refererar till World Federation of the Deaf (1993). 

SEE använder sig av ordförrådet från ASL. Det som skiljer ASL- språk från det 

engelska språket är att ASL- språket innefattar alla centrala delar som finns i ett 

språk, det har sina egna uttal, regler, svår grammatik och ordföljd. I det talade 

språket kan man på olika vis framföra olika funktioner, det kan till exempel handla 

om att ställa en fråga. Exempelvis när de som kan prata ställer en fråga, så kan de öka 

tonen i sin röst, medan de som använder ASL breddar sina ögon, lutar kroppen 
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framåt eller höjer ögonbrynen, när de vill ställa en fråga (NIDCD information 

clearingorganisationer, 2012).  

Brereton (2008:316 -317) redovisar i sin studie att vi människor uttrycker oss och 

kommunicerar på olika sätt och inte bara genom språket, till exempel genom konst 

eller dans. Hon beskriver att läraren Cindy lärde och presenterade både ordförrådet 

från SEE och ASL för sina elever och genom detta fick eleverna i klassen lära sig ett 

sätt att kommunicera på med sin omgivning. Om eleverna lärde sig färgen röd så fick 

de både höra ordet och teckna det. Det Brereton märkte var att när något barn var för 

upprört eller argt för att tala så tog barnet hjälp genom teckenspråket för att 

kommunicera med läraren om vad som var felet, Rush (2011:4-5) styrker tecknens 

funktion genom att påpeka att konflikter ofta sker när eleverna har problem med att 

ge uttryck för vad de menar eller känner. Rush anser att om eleverna får lära sig 

tecknen för känslor och uttryck så kan det vara till hjälp när de inte kan uttrycka sig i 

ord. Hon menar att “Signing encourages conflict resolution, and helps children to 

communicate with each other more effectively” (Rush, 2011:5) 

Brereton (2008:316-318) fick även se hur de barn som inte var upprörda använde sig 

utav teckenspråk när de ville kommunicera med sina kompisar och Brereton visste 

inte om barnen använde tecken för att de inte kunde uttala orden för att de var svåra 

eller om de inte komihåg dem. Om ett barn försökte förklara något för sin kamrat och 

kamraten inte förstod, så växlade den som skulle berätta över till att teckna något 

eller några av orden för att förtydliga orden.  

Breretons (2008:321) slutliga reflektion kring studien är att i klassrummen där 

barnen fick lära sig användningen av teckenspråk erbjöds barnen både chansen till 

att undersöka kommunikationen och mångfalden av språk. Barnen fick även en 

inblick i dövas kultur som sedan ledde till diskussioner om andras kulturer. Brereton 

förklarar i slutet av sin diskussion: 

Learning sign language has the potential to increase children´s participation with the many 

people whose primary means of communication is through sign language. It therefore seems 

as though the use of sign language in diverse classrooms has the potential to be a powerful 

tool in breaking barriers to participation (Brereton, 2008:321) 

Rush (2010-2011) skriver i sin artikel att förmånerna som tecken ger åt hörande 

elever i deras utveckling inom läs- och skrivutveckling, inlärning av ett andra språk 
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och kommunikation, har uppmärksammats bland förskolelärare och andra vuxna. 

Rush skriver även att det har kommit forskning som menar att lära sig teckna kan 

påverka och förbättra barns hjärnfunktioner. Hon menar, då tecknandet handlar om 

en kinestetisk aktivitet, så aktiverar och stimulerar detta båda hjärnhalvorna: den 

högra hjärnhalvan som bearbetar det visuella, det spatiala och långtidsminnet, den 

vänstra hjärnhalvan som kontrollerar inlärningen av språk. När man arbetar med 

tecken med hörande barn påverkas och förstärks inte bara deras naturliga språk utan 

de får även tillgång till ett nytt verktyg för att ge uttryck för sina känslor och detta 

stannar kvar i långtidsminnet. Processen vid inlärningen av tecken gör att barnet kan 

lagra två språk, ett för sitt talade språk och ett för tecken (Rush, 2010-2011). Simpson 

& Lynch (2007) skriver i sin artikel ”Sign language: Meeting Diverse Needs in the 

Classroom” att då det är naturligt för barnen att använda sig av rörelser vid inlärning 

så anser lärare att teckenspråket är ett bra sätt att lära sig kommunicera på men även 

att lära sig ett språk genom. Författarna menar att när tecken och rörelser är en del 

av kommunikationen så har en del inlärare lättare att komma ihåg vad de lärt sig. 

Detta gör det lättare för barn att öka deras ordförråd i ord som de kan och ord som de 

använder.  

Barn som inte vill använda språket eller är blyga kan ändå delta i aktiviteter då de 

kan använda sig av tecken tills de känner en trygghet i att använda språket (Simpson 

och Lynch, 2007). Tecknat språk kan fungera som en språkbro för de barn som har 

en funktionsnedsättning, tecken gör det möjligt för dem att kommunicera med andra 

barn och vuxna (Rush, 2010-2011).  

4 Den sociokulturella teorin 

Min undersökning lutar sig mot den sociokulturella teorin, där samspelet med 

omvärlden har stor betydelse för språkets utveckling. Inom den sociokulturella teorin 

menar man att den biologiska utvecklingen startar vid födseln och är styrd utifrån 

biologiska processer men när barnet börjar kunna samspela och kommunicera med 

omvärlden så bestäms utvecklingen även av sociokulturella faktorer.  Det som 

separerar oss människor från djuren är språket. Språket har en central roll i den 

sociokulturella utvecklingen (Säljö, 2005:116–117). 

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om medierande verktyg. L. Vygotskij 

var en teoretiker inom den sociokulturella ramen och han separerar två av dessa 
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verktyg: de psykologiska och de fysiska. De fysiska verktygen är de som vi människor 

tillverkat, så som datorer, pennor osv. och de psykologiska verktygen är de som vi 

brukar när vi ska kommunicera och tänka, t.ex. alfabetet. Språket är det viktigaste 

verktyget inom de psykologiska verktygen. För det är via språket som individen blir 

delaktig i andras sätt att se på saker och det är via språket som sociokulturella 

kunskaper förmedlas. ( Säljö, 2005:118–119).   

5 Läroplanen Lgr11 

I Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, 2010:258) under 

rubriken kursplaner finns det en kursplan som heter ”Teckenspråk för hörande” och 

där formuleras under syftet ”att eleverna utvecklar kunskaper i svenskt teckenspråk 

och kunskap om de sammanhang där teckenspråket används samt tilltro till sin 

förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften”(Lgr11: 258). 

Via undervisningen ska eleverna få tillfälle att utöka ett mångsidigt kommunikativt 

kunnande. Detta kunnande innefattar att ha förståelse av teckenspråk i både 

teckenspråkiga texter men även i möten med människor, att ha kunskap om att 

samspela och formulera sig med andra via teckenspråk och att kunna utforma sitt 

språk så att det passar för varierade situationer, mottagare men även syften 

(Lgr11:258). Undervisningen ska forma möjligheter för eleverna att få förståelse och 

kunskaper om andras livsvillkor men även ges sociala och kulturella händelser i det 

teckenspråkiga samhället och andra sammanhang där teckenspråk brukas 

(Lgr11:258). 

6 Metod och material 

Under denna rubrik förklaras och presenteras forskningsmetod, material och 

genomförande av intervjuerna och de etiska aspekterna som jag har tagit hänsyn till i 

min undersökning. Avslutningsvis tas studiens trovärdighet och äkthet upp. 

6.1 Val av metod och material 

Denscombe (2000:204) beskriver att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är att i kvalitativ forskning handlar det om att ”uppfatta ord som den 

centrala analysenheten” medan i kvantitativ forskning är det att ”uppfatta siffror som 

den centrala analysenheten”. Eftersom uppsatsen har som ett delsyfte att skildra 
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föräldrars och pedagogers uppfattningar och erfarenheter kring pedagogernas och 

barnens användning av tecken som alternativ kompletterande kommunikation 

(TAKK) i verksamheten/undervisningen, ansåg jag att intervjuer var den bästa delen 

och metoden i kvalitativ forskningsmetod att använda. 

Denscombe (2000:132) förklarar att när valet har bestämts att det är intervjuer som 

forskaren vill utföra, så har han/hon ansett att undersökningen får ett större djup 

genom att insamla material från färre deltagare. Jag använde mig utav fyra olika 

frågor när jag intervjuade pedagogerna och tre olika frågor när jag intervjuade 

föräldrar. Att jag använde olika sorters frågor till de berörda berodde på att jag ville 

se pedagogernas tankar och erfarenheter av TAKK i verksamheten/undervisningen 

för sig och föräldrarnas syn och tankar på användningen av detta redskap i deras 

barns verksamhet/undervisning. Jag hade färdigställt intervjufrågor men mina frågor 

lämnade möjlighet för den som blev intervjuad att framföra sina egna tankar och 

åsikter. Denscombe (2000:135) förklara att semistrukturerade intervjuer handlar om 

att forskaren har färdiga frågor och ämnen med sig som ska besvaras och behandlas. 

Den som utför intervjun måste vara flexibel när det handlar om ordningsföljden i 

ämnet. Den intervjuade måste få utrymme till att utveckla sina tankar och få framföra 

dessa på ett omfattande vis inom de ämnen som tas upp. Det handlar om öppna svar 

och vikten ligger på att den intervjuade utvecklar sina åsikter. Jag observerade att på 

två av ställena som jag utförde mina intervjuer på hade material uppsatta på 

väggarna som var kopplade till TAKK och handalfabetet. Det ena stället var på en av 

förskolorna och det andra var i förskoleklassen. Jag fick ett godkännande av båda 

pedagogerna att dokumentera detta genom att fotografera materialet. Detta material 

presenterar jag under rubriken resultat. 

6.2 Urval, avgränsningar och bortfall 

Undersökningen ägde rum bland förskolelärare på två olika förskolor och i en 

förskoleklass med en lärare samt med en specialpedagog. Det var två föräldrar ur 

förskoleklassen och en förälder från en av förskolorna som deltog. Undersökningen 

skedde i en mindre kommun i Mellansverige. Alla pedagoger som deltog i 

intervjuerna arbetar med TAKK i sin verksamhet/undervisning. Några av föräldrarna 

har lite mer kunskaper angående TAKK. Specialpedagogens deltagande ansåg jag 

behövdes för att få ett djup i min undersökning.  
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Då min undersökning handlar om användning av TAKK och handalfabetet i 

verksamheten/undervisningen och hur detta arbetssätt påverkar språkutvecklingen 

hos hörande barn, så valdes dessa informanter utifrån deras erfarenheter kring 

användning av detta arbetssätt. Valet av föräldrars medverkan i min undersökning 

anser jag har stor betydelse då jag ville veta deras syn och tankar på användningen av 

detta arbetssätt. Personerna som har deltagit i denna undersökning har jag 

anonymiserat, för att skydda deras identitet.  

 Förskolelärare 1 har arbetat med TAKK och handalfabetet i ca 31 år. 

 Förskolelärare 2 har arbetat med TAKK och handalfabetet i ca 4 år. 

 Förskolelärare 3 har arbetat med TAKK och handalfabetet i ca 2 år. 

 Förskoleklassläraren 5 har arbetet med TAKK och handalfabetet i ca 9 

år. 

 Specialpedagogen 4 har arbetat med TAKK och handalfabetet i ca 15 år. 

 Förälder A har lite erfarenhet och kunskaper om TAKK och 

handalfabetet och har barn i förskoleklass. 

 Förälder B har inga erfarenheter eller kunskaper om TAKK och 

handalfabetet och har barn i förskoleklass. 

 Förälder C har stora erfarenheter kring användning av TAKK och 

handalfabetet och har barn i förskolan. 

6.3 Genomförande 

För att kunna få veta vilka pedagoger som använde detta arbetssätt i sin verksamhet 

kontaktade jag en specialpedagog i kommunen och hon uppgav namn på de förskolor 

som hon visste att detta arbetssätt användes på. Sedan kontaktade jag dessa förskolor 

och kom dit och delade ut ett informationsbrev och personalen lämnade sedan ut 

brevet till föräldrarna på respektive förskola. I förskoleklassen fick 

förskoleklassläraren informationsbreven genom att jag kom och lämnade dem och 

sedan delade hon ut breven till föräldrar. Specialpedagogen kom jag i kontakt med 

genom läraren i förskoleklassen. Där skickade jag brevet till personen ifråga. Alla fick 
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en vecka på sig att lämna svar. De som ville delta tog kontakt med mig. Föräldrarna 

kontaktade respektive pedagog och meddelade att de ville delta i undersökningen. De 

föräldrar som deltog var de som hade visat intresse. Denscombe (2000:143) menar 

att det underlättar att göra en intervju om den tillfrågade har blivit kontaktad i 

förväg, vilket även underlättar när man ska fastställa en tid som passar båda parter. 

Det är viktigt att forskaren har gjort en bedömning gällande tiden på intervjun, så att 

de som medverkar har blivit informerad om den när de ombeds att medverka 

(Denscombe, 2000:143). Jag gav information angående tid i mitt informationsbrev. 

Stukát (1995:40) poängterar att miljön där intervjun ska ske är av stor betydelse, det 

ska vara en miljö där man blir ostörd och som känns trygg för båda parter. 

Intervjumiljön varierade. På några ställen skedde intervjun på arbetsplatsen och 

sedan även i hemmet. När intervjuerna skedde på arbetsplatsen så i vissa fall var det 

svårt att få en lugn vrå men jag upplevde inte att det påverkar resultatet. Det 

vanligaste sättet är fältintervjuer, då den som ska utföra intervjun kommer till den 

medverkandes ”hemmaplan”(Stukát, 1995:40). Det kan vara arbetsplatsen eller 

hemmet (Stukát, 1995:40). Jag kom både till arbetsplatser men gick även hem till 

några. Gällande utrustning vid intervjuer använder sig många forskare av 

ljudinspelningar som kompletteras med anteckningar. Vid ljudupptagningar får man 

en fast och korrekt dokumentation när det handlar om det som sägs vid intervjuer, 

dock så fångas bara det talade ordet och man förlorar den kommunikation som inte 

är talad men även andra faktorer som är kontextuella (Denscombe, 2000:145–146). 

Ljudupptagning var den metod som användes och det genom röstmemon på mobilen.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Denscombe (2000:245–248) påpekar att kvalitativa forskningsdata bör organiseras 

innan de analyseras. Analytisk kodning är något som Denscombe nämner och han 

förklarar att det innebär att forskaren måste bryta ner data till analysenheter för att 

sedan kategorisera enheterna så att forskaren därefter kan ”bestämma vilken enhet 

som ska användas vid analysen”(s. 247). Dessa enheter kan bestå av speciella 

företeelser eller idéer i datamaterialet, förklarar Denscombe. En central del av 

dataanalysen handlar om att försöka urskilja processer och mönster, skillnader och 

gemensamma drag, skriver Denscombe. Materialet som analyseras från denna 

undersökning följer dessa mönster då jag presenterar data där pedagogerna har 
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samma åsikter men även där deras åsikter skiljer sig åt inom samma fråga. Vid 

kvalitativa undersökningar är det svårare att vara objektiv än vid kvantitativa 

undersökningar, menar Denscombe (2000:250) och förklarar detta genom att 

forskarens jag är ett stort verktyg i kvalitativ forskning. För att jag ska hålla en så 

objektiv syn som möjligt har jag valt att presentera informanternas svar genom att 

både referera och citera dem.   

6.5  Tillförlitlighet och trovärdighet 

Det är svårt att kontrollera undersökningens validitet i det som har uppgetts när det 

handlar om erfarenhet, uppfattningar och känslor, anser Denscombe(2000:251). Jag 

har inte kontrollerat informanternas trovärdighet i deras svar som de gett vid 

intervjuerna, men alla informanter har gett ett utförligt svar och genom deras sätt att 

beskriva och förklara samt berätta tydliga exempel som styrker deras svar, ger det 

undersökningen en tillförlitlighet. Genom att ha dokumenterat hur de använder 

TAKK och handalfabetet på ett konkret sätt i verksamheten/undervisningen genom 

fotografering av material och pedagogernas beskrivningar kring användandet av 

materialet ger det ytterligare en tillförlitlighet till undersökningen. Skulle denna 

undersökning göras på andra förskolor/skolor som arbetar med TAKK och 

handalfabetet i sin verksamhet så kan resultatet dock bli helt annorlunda. Resultatet 

skulle även kunna bli annorlunda om det hade gjorts med andra pedagoger.  

6.6 Etiska principer 

I forskningsarbete är det fyra etiska regler som är viktiga att följa: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Stukát, 2005:131–132). Att dessa riktlinjer finns beror i första hand på att de ska 

skydda integriteten hos undersökningspersonerna (Stukát, 2005:132). 

Informationskravet handlar om att de personer som berörs av undersökningen ska 

bli informerade, angående syftet i studien och att det är frivilligt att delta och avbryta 

sin medverkan när som helst under studiens gång (Sutkát, 2005:131). Alla som deltog 

i min intervjustudie blev informerade genom ett informationsbrev där jag tydligt 

formulerade syftet med min studie och vad jag vill få ut av den. Det framgick även att 

jag studerar på Mälardalens högskola och att studien gjordes till mitt examensarbete. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätten att bestämma över sin egen 

medverkan. Samtycket kan även innebära att forskaren måste inhämta sådant från 

vårdnadshavare/föräldrar, det kan gälla när de medverkande är under 15 år och 

undersökningen har en karaktär av etisk känslighet. Deltagarna ska kunna bryta sin 

medverkan när de vill, utan att det ska skapa negativa följder. Detta tydliggjorde jag 

för deltagarna i mitt informationsbrev. Om undersökningen inte är av etiskt eller 

privat känslig karaktär så kan samtycke inhämtas genom företrädare för 

undersökningen, till exempel lärare, skolledning eller arbetsgivare (Stukát, 

2005:131–132).  Jag informerade även deltagarna om hur långtid intervjun skulle ta. 

Då det även är något som kan påverka deltagarnas medverkan i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas anonymitet tas hänsyn till. 

Informanterna som ska delta i undersökningen ska veta att alla uppgifter hanteras 

konfidentiellt och alla privata data som kan visa vem informanten är kommer 

utelämnas.  Detta innefattar att i min uppsats kommer det inte att framgå vilken 

kommun, stad eller förskolor/skolor som har deltagit i undersökningen. Detta 

innebär att ingen utomstående person ska kunna identifiera deltagarna i 

undersökningen. Under denna punkt rekommenderas det att forskaren informerar 

deltagarna om de vill ta del av slutversionen av uppsatsen och var de kan finna den 

(Stukát, 2005:132). Detta har framgått till deltagarna genom att jag har gett dem 

information om var de kan finna uppsatsen när den har blivit klar och godkänd, alltså 

på DiVA portalenJag har även sagt till deltagarna att jag kommer att kontakta dem 

när de kan finna uppsatsen och vad titeln på uppsatsen är. 

Med nyttjandekravet menas att informationen som har kommit fram endast kommer 

att behandlas för forskningsändamålet, vilket innebär att informationen inte får 

användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk. Dock är 

informationen åtkomlig för tidningsartiklar, böcker etc. (Stukát, 2005:132). 

Deltagarna i min undersökning har blivit informerade kring detta genom att jag 

tydligt har förklarat det för dem i informationsbrevet som de har fått tagit del av. 

7 Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultat från de intervjuer som jag har 

genomfört. Resultatdelen kommer att vara uppdelad i två delar. I den första delen 

presenteras resultat från pedagogerna och i del två kan läsaren ta del av resultatet 
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från föräldrarna. Frågorna kan man läsa under bilaga 1 som ligger sist i arbetet. För 

att läsaren ska få en klar bild av intervjuernas svar så har jag ofta referat av 

deltagarnas svar. 

7.1 Vilken funktion har TAKK och handalfabetet i 

undervisningen/verksamheten 

Alla pedagogerna, både i förskolan och i förskoleklassen fick frågan om vilken 

funktion de ansåg att TAKK och handalfabetet har i deras verksamhet/undervisning. 

(se fråga 1, bilaga 1).  Alla svarar enhälligt att TAKK och handalfabetet har stor 

betydelse i verksamheten/undervisningen och att det är ett verktyg, ett komplement 

för barn. Både för de som har en språknedsättning och de barn som inte har det. ”Det 

stärker barnen hela tiden, då vi använder det dagligen i verksamheten, då vi har ett 

barn med Downs Syndrom, så stärker det henne när de andra barnen kan stödja sig 

på TAKK” svarar förskolelärare 2. Förskolelärare 1 berättar om man använder tecken 

för de barn som knappt pratar, så börjar de prata efter ett tag och då lägger barnen 

ner användningen av tecken. Hon menar att under tiden som barnet/barnen lär sig 

nya ord så är TAKK ett tryggt stöd för barnen och ”orden behöver inte vara det 

viktigaste” utan barnen kan ändå bli förstådd genom att teckna. Förskolelärare 1 

svarar även att ”genom tecken så förstärker du orden och du blir så mycket tydligare i 

ditt kroppsspråk”, förskolelärare 1 menar ”att du använder både händer och ansiktet 

när du arbetar med TAKK”. Förskoleklasslärare 5 menar att ”tecken förstärker och 

förtydligar de ord man säger”. Förskoleklasslärare 5 anser också att tecken gör det 

lättare för eleverna att komma ihåg långa och korta ord. Hon menar att när eleverna 

till exempel ska lära sig månaderna i almanackan, så är det lättare för dem att komma 

ihåg till exempel månaden januari genom tecknet än att bara få höra ordet. 

Förskolelärare 2 förstärker även med ett tydligt exempel där förskolelärare 2 beskiver 

en händelse där en flicka i somras hade tagit av sig skorna och då tecknade 

pedagogen tecknet för skor och flickan svarade om pedagogen ville att hon satte på 

sig skorna. Förskolelärare 3 svarar att TAKK och handalfabetets funktion är ett 

komplement till språket och utvecklade inte svaret mer. Specialpedagogen (4) anser 

att TAKK ”verkligen är ett stöd för de barn som har inlärningssvårigheter eller 

diagnoser, då de fattar tycke för det” hon forsätter att berätta att barnen förstår att 

det är ”ett sätt att uttrycka sig på och det gör att barnen känner sig tryggare och 
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lugnare”. Specialpedagog (4) fortsätter med att påpeka att hon anser att barngruppen 

blir lugnare genom att de lär sig ett nytt sätt att tala på. Förskolelärare 2 förstärker 

synen på hur viktigt hon anser arbetet med TAKK och handalfabetet är i 

verksamheten genom att berätta att de har språksvaga barn på avdelningen och ett av 

målen som le arbetar med på avdelningen är!att de0sca stärka språket genom olika 

övningar. 

7.2 Anledning till användning av TAKK och handalfabetet i 

undervisningen 

Deltagarna skulle försöka ge svar på vad de stödjer sig på gällande användning av 

TAKK och handalfabetet i verksamheten/undervisningen (se fråga 2, bilaga 1). 

Förskolelärare 2 svarar att hon stödjer sig inte på någon forskning utan märker på 

barnen att de tycker det är roligt med tecken och att detta arbetssätt är något hon 

brinner för. Förskolelärare 2 fortsätter berätta att hennes erfarenheter kommer från 

att hon läste teckenspråk på gymnasiet och sedan ett år på teckenspråkslinje. Efter 

det började hon arbeta på en förskola där det både gick döva och hörande barn samt 

att föräldrarna även var både döva och hörande. Förskolelärare 1 svarar att hon 

började använda tecken då hon arbetade med ”en pojke som hade Downs syndrom 

och då ska tecken vara med”. Förskolelärare 1 fortsätter att svara med att säga att ”jag 

har lärt mig från grunden ihop med barnet, då barnet inte kunde teckna från början”, 

Förskolelärare 1 utvecklar detta svar genom att förklara att hon i början fick leta efter 

tecken för ord själv för att sedan tillsammans med barnet lära sig tecknen. Därefter 

har förskolelärare 1 gått på flera utbildningar kring användandet av TAKK. 

Förskolelärare 1 betonar att det är viktigt för barnen att ”alla använder tecken om det 

ska fungera i verksamheten”.  Förskolelärare 2 beskriver att hon uppfattar att det är 

svårt för de kollegor som inte kan teckna att våga ta första steget och våga använda 

tecken ihop med tal. Något som förskolelärare 3 även nämner är att det var svårt att 

börja med tecken. ”Det tog ett tag innan vi kom igång”, förklarar förskolelärare 3. 

Vidare svarar hon att hon inte har gått någon utbildning, men har sett att det är ett 

bra komplement till språkutvecklingen. Hon ger exempel att vissa ord är svåra att 

säga, men kan vara lätta att teckna. Förskolelärare 3 fortsätter att berätta att kollegor 

har gått på utbildning och de har sgdan lärt rawten av personalen. Jag ställde 

följdfrågan: ” Har ni någon kvällskonferens då?” Förskolelärare 3 svarar att det har 
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de inte, men jag hoppas att vi ska få det”. Tecken används i den dagliga verksamheten 

för förklarar förskolelärare 3. Förskoleklassläraren 5 svarar att hon började använda 

TAKK i sin undervisning för att hon kände att hon behövde ett ”verktyg till för att 

bemästra barngruppen som hon hade då”. Syftet var inte i första hand att stärka 

språket utan att få ett lugnt klimat i gruppen. Därefter upptäckte hon flera funktioner 

genom TAKK som kunde användas i undervisningen så som ord. 

Förskoleklassläraren fortsätter att förklara att användning av TAKK även gör att man 

inte alltid behöver säga ord, ”du tecknar exempelvis ordet sitt till en elev om man är i 

matsalen istället för att ropa ut ordet”. Pedagogen fortsätter att förklara att intresset 

för användning av TAKK växte fram mer och mer och att hon började läsa in sig om 

detta arbetssätt. Förskoleklassläraren 5 har utbildning både i användning av TAKK, 

men även i teckenspråk. Specialpedagogen 4 svarar att ”användningen av TAKK i 

undervisningen är ett enormt stöd för eleverna och att det är ett stöd för alla barnen 

då vi har en skola för alla”. Specialpedagogen 4 anser att användning av TAKK är ett 

bra verktyg i verksamheten och undervisningen, just för att det är ett ”stöd” och 

komplement till barns språkutveckling. Specialpedagog 4 har en bred erfarenhet 

kring användning av TAKK, från förskola till skola.   

7.3 Barnens reaktion kring användning av TAKK och 

handalfabetet 

Alla pedagogerna fick frågan om hur barnen reagerar när de ska börja använda TAKK 

och handalfabetet i verksamheten/undervisningen (se fråga 3, bilaga 1). 

Förskoleklassläraren 5 svarar att barnen tycker det är roligt att få använda sina 

händer till något. En annan reaktion som förskoleklassläraren 5 beskriver är att 

många av eleverna tar med sig tecknen hem. Hon menar att eleverna vill visa de 

vuxna något som de inte kan. Förskoleklassläraren 5 fortsätter att berätta att alla 

eleverna hon har haft har uppskattat och tyckt att det har varit roligt att lära sig detta. 

Detta styrker så specialpedagogen 4 då hon berättar att barnen tycker det är roligt att 

lära sig tecken och att kunna använda dem. Förskolelärare 1 svarar att tecken är 

något som barnen tar till sig då det tydliggör orden och genom TAKK så använder du 

inte för många ord utan du är kort och konsist. Förskolelärare 1 anser att barnen 

visar ”trygghet” när de använder TAKK då de kan kommunicera med andra, både 
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vuxna och barn och att det ger ett lugn hos barnen då de känner ett lugn för de 

behöver inte säga orden rätt utan de kan använda sig utav TAKK istället.  

Barnen tycker att det är roligt att använda tecken då de ser att tecken ger en effekt, 

tror förskolelärare 1, något som specialpedagog 4 även anser. Förskolelärare 1 

förklarar att hon tror att barnen även tycker att det är roligt att kunna prata på ett 

annat sätt, att inte behöva använda det talade språket för att göra sig förstådd. 

Specialpedagog 4 berättar om ett starkt minne som hon har från en period, där hon 

arbetade med ett barn som hade Downs syndrom och inte hade något språk. 

Reaktionen hos detta barn när han förstod ordet ”tack” och kunde säga ordet ”mig” 

genom TAKK.  

Specialpedagogen 4 fortsätter att berätta att hon såg glädje i pojkens ögon, men även 

reaktionen hos föräldrarna var glädje. Föräldrarna gick en utbildning kring 

användning av TAKK så att de kunde kommunicera med sitt barn, ”eftersom han 

tecknar hela tiden hemma, nu”. Förskolelärare 2 svarar att barnen som hon arbetar 

med är ”jätteintresserade”. Förskolelärare 2 fortsätter att berätta om att de har ett 

handalfabet uppsatt på väggen och barnen kan stanna upp och titta på det och sedan 

säga ”där är min bokstav”. Det är två av barnen på avdelningen som kan teckna sina 

egna namn, berättar förskolelärare 2. Förskolelärare 3 beskriver att barnen tycker det 

är roligt att använda tecken och hon ger exempel på ett av barnen som teckna ordet 

”mellanmål” och att barnet tycker det är kul att visa vad det kan, hon ger även 

exempel på ett barn som var ca ett år och hade lärt sig teckna ordet ”tack” och 

använde det vid mellanmålet. 

7.4  Hur TAKK och handalfabetet används i 

verksamheten/undervisningen 

Några av pedagogerna kom in på att beskriva hur TAKK och handalfabetet används i 

verksamheten/ undervisningen, men det var bara förskoleklassläraren 5 och 

förskolelärare 2 som hade sitt material synligt framme. Förskoleklassläraren 5 säger 

”jag använder materialet till att förtydliga det jag säger”. Pedagogen beskriver att hon 

använder sig av materialet på så vis att hon låter barnen både få teckna och prata 

samtidigt vid användning av materialet. Hon menar att hon vill ge barnen ett förråd 

med tecken.  
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I förskoleklassläraren 5:s klassrum finns handalfabetet uppsatt tydligt för eleverna 

(se bild 4) så att de kan titta på det och lära sig formen på bokstäverna i alfabetet, 

berättar pedagogen. Pedagogen förklarar vidare att hon använder sig av 

handalfabetet vid inlärning av alfabetet och på elevernas arbetsblad med bokstäver så 

sitter samma bokstav som de arbetar med från handalfabetet (se bild 5). Vid 

introduktion av veckans bokstav så tecknas även bokstaven samtidigt som barnen får 

höra den (se bild 6). När pedagogen arbetar med inlärningen kring almanackan så 

både talar hon och tecknar till den och eleverna härmar efter både i tal och med 

tecken (se bild 7), förklarar hon.  

I år arbetar förskoleklassläraren 5 med ett års tema, där hon arbetar med månader, 

veckodagarna och olika högtider som firas under året. För varje introduktion av en ny 

månad så sitter tecknet för den månaden på arbetsbladet och eleverna får lära sig det 

nya tecknet för den nya månaden ihop med tal (se bild 8). Förskoleklassläraren 5 

visar även att på tavlan sitter det bilder över olika frukter som barnen har lärt sig 

teckna och som de använder vid frukt samlingen för att berätta vilken frukt eleverna 

har med sig (se bild 9). Förskoleklassläraren 5 förklarar att användningen av 

handalfabet i undervisningen vid inlärningen av veckans bokstav och vid inlärning av 

veckodagarna gör det lättare för eleverna att hålla kvar bokstaven då de får känna 

bokstaven i sin hand. Förskolelärare 3 beskriver att de använde både tecken och 

bilder ihop med ord. Orden är allt från vardagliga ord till ord på djur, förklarar hon. 

De har även haft veckans tecken i verksamheten. Förskolelärare 2 förklarar att 

bilderna på julsångerna och tecknen som är till sångerna, denna idé fick hon från en 

annan kollega som hade tagit med material från sitt barns avdelning till 

förskolelärare 2:s avdelning.  Förskolelärare 2 fortsätter att berätta, ”att det tar 

väldigt lång tid för att skapa ett sångkort”. Anledningen till sångkorten, förklarar 

förskolelärare 2, är att hon vill att barnen ska bli nyfikna och vilja använda tecken. 

Pedagogen förklarar att hon bestämde sig för att sätta upp korten på väggen istället 

för att stoppa ner dem i en låda. ”Jag har sagt till barnen att de får ta ner korten och 

titta på dem”, berättar förskolelärare 2 och fortsätter berätta att några av barnen har 

varit och tittat på korten och barnen tycker att det är roligt. Vi har två samlingar på 

dagen berättar förskolelärare 2 och vidareutvecklar det med att de har en större 

samling för alla och en mindre för barnen med speciella behov och på så vis så får de 
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barnen som är i den mindre gruppen ta del av sångerna med tecken två gånger om 

dagen så att de ser dem överallt, förklarar förskolelärare 2.  

Pedagogen säger att de använder ”tecken hela tiden” och berättar att de använder 

tecken vid matsituationen och beskriver ett exempel som är när de ska sjunga sången 

maten på bordet fast vi sjunger istället vad det blir för mat och tecknar samtidigt, 

berättar pedagogen. När det handlar om användningen av handalfabetet så förklara 

pedagog 2 att hon brukar använda det bland annat när hon ska ropa upp vilka barn 

som ska komma och sätta sig vid matbordet. Förskolelärare 2 förklarar att hon då 

tecknar ordet ”varsågod” och sedan tecknar hon bokstaven i barnens första namn och 

pedagogen förklara att även om inte alla kan sin första bokstav i sitt namn så får de se 

den.  Tecken används till det mesta, t.ex. orden på färger och frukter, förklarar 

förskolelärare 2. Förskolelärare 2 berättar att hon har börjat använda tecken mer 

automatiskt då det finns ett barn med Downs syndrom på avdelningen och 

pedagogen brukar arbeta enskilt med barnet och då används tecken mer och barnet 

kan många tecken . Pedagogen tilläger att hon märker att fler i huset är intresserade 

och vill lära sig mer. Tecken används oftast vid samlingar, mat och på klädnings 

situationer men även ute i verksamheten på gården, avslutar förskolelärare 2 med att 

säga. 

7.5   Föräldrars erfarenheter om TAKK och handalfabetet 

Föräldrar till några av de barn där TAKK och handalfabetet används i barnens 

verksamhet/undervisningen skulle svara på frågan om deras erfarenheter kring 

TAKK och handalfabetet (se fråga 5). Förälder A svarar att hon inte har några 

specifika förkunskaper angående TAKK och handalfabetet, men att hon vet att det är 

ett bra ”kommunikationssätt” för de barn som inte har så bra språk men att det även 

är bra för de barn som har ett språk men att det fungerar framför allt för att förstärka 

språket. Förälder B svara också att hon inte har några förkunskaper kring 

användning av TAKK och handalfabetet. Det hon vet om detta verktyg är den 

informationen som hon fått på föräldramötet och det som kommer hem med barnet, 

förklarar hon. Förälder B berättar att hon kan många tecken nu då barnet kommer 

hem varje dag och tecknar, men att hon inte kan något angående arbetssättet. 

Förälder C svarar på frågan att det hon vet är att TAKK används för att förstärka 

förståelse i talet. Förälder C utvecklar svaret genom att säga att det ska fungera för att 
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kunna ”kommunicera med barn eller en person som inte har ett fullständigt tal” och 

genom tecken ge stöd.   

7.6 Påverkan hos barnet av användning av TAKK och 

handalfabetet 

Föräldrarna skulle svara på frågan om de kunde se en avspegling hos barnet via 

användning av TAKK och handalfabetet. Förälder B svarar att barnet använder 

många tecken och hon berättar alttid vad de betyder. Förälder B fortsätter att berätta 

att barnet ibland kan komma på sig självt att teckna helt omedvetet. Barnet pratar 

väldigt mycket om att hon använder tecken berättar föräldern. Förälder A beskriver 

att hon har sett barnet lära sig väldigt mycket och att hon använder mycket tecken 

hemma. Förälder A tilläger att hon ”tycker det är kul att se”. ”Jag tror att hon tycker 

det är kul att använda något annat istället för att bara prata” förklarar förälder A. 

Föräldern tycker att ”användning av TAKK i undervisningen är jättebra” och 

utvecklar svaret genom att säga att ett ord som ”förlåt” kan var svårt att säga, men det 

är lätt att säga ”förlåt” genom tecken. Förälder C svarar att ”TAKK och handalfabetet 

har avspeglats väldigt positivt hos barnet” och tillägger speciellt nu när barnet är 5,5 

år och man bråkar om olika saker, som t.ex. att klä på sig, förälder C fortsätter att 

berätta att genom TAKK så kan man ”förstärka” ord som ”kom, sitt, nu” men även 

ord som förlåt genom tecken, att man kan ”verkligen får fram känslorna eller sätta 

lite styrka i ordet”. Förälder C beskriver att barnet kan själv också göra det när hon 

blir ”arg”, berättar föräldern.  Genom tecken så kan barnet förmedla känslan om hon 

inte kan det genom ordet, förklarar föräldern.   

7.7    TAKK och handalfabetets fördelar för barnet nu och i 

framtiden 

Föräldrarna skulle svara på vilket sätt de tror att barnet har eìler kommer att dra 

fördel av TAKK och handalfabetet i verksamheten/undervisningen (se fråga 6). 

Förälder C svarar att ”det kan förena alla barn, vare sig de har problem med talet eller 

inte”. Barnen får ett språk gemensamt, forstätter föräldern. Förälder C förklarar att 

de använder tecken hela tiden hemma då ett av deras barn har en nedsatt 

språkförmåga och att även det yngsta barnet tecknar nu. Hon anser att TAKK och 

handalfabetet har, och kommer att ha, en stor inverkan i deras familj. Förälder B 
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svarar att det är lite tidigt att se det nu men hon tror att ”alltid om man adderar en 

dimension till inlärningen så hjälper det till med befästningen”. Förälder B fortsätter 

att säga att hon hoppas att en slags bieffekt av det är att klassklimatet blir lugnt och 

att man sätter någon slags grund för det. Föräldern forsätter att säga att det är en 

positiv bieffekt av TAKK, som är nog så viktig. Föräldern poängterar att barnet 

dagligen använder tecken och ger exempel på när barnet kom hem och teckna 

månaden oktober, men även att barnet stavar ord. Föräldern menar att barnet hela 

tiden vill lära henne de tecknen som barnet kommer hem med. Förälder B och 

förälder A fick följdfrågan om de har sett att TAKK och handalfabetet har påverkat 

barnets inlärning vid skrivning. Förälder B svarar att ”det är mycket möjligt att det 

kommer att påverka barnet längre fram i sin skrivinlärning”. Föräldern fortsätter att 

säga det är inget som jag sett nu. Förälder A svarar ”genom handalfabetet så har du 

en koppling till det vanliga alfabetet, föräldern menar på att det är ett lätt sätt att 

förstärka bokstäver på. Föräldern menar att det blir lätt för barnet att se hur 

bokstaven Ä ser ut genom att använda handalfabetet. Förälder A fortsätter med att 

säga att ”all inlärning är ju bra”, men hon vet inte hur TAKK och handalfabetet 

kommer att hjälpa hennes barn i sin inlärning ännu.  

8 Analys och diskussion 

Under detta avsnitt kommer jag att analysera det insamlade datamaterialet från 

föregående kapitel. Jag kommer även att behandla litteraturen från bakgrunden (kap 

2) och koppla det till resultatet. Min analys har samma ordningsföljd som resultatet, 

vilket betyder att 14.1 är resultatet från 12.1 o.s.v. En sammanfattning av 

resultatdiskussionen kommer att presenteras under detta avsnitt, likaså 

metoddiskussionen kommer att behandlas här. Under metoddiskussionen skriver jag 

om valet av metod, om något kunde ha gjorts annorlunda eller om metoden har 

fungerat bra.

 

8.1   Analys och diskussion av vilken funktion TAKK och 

handalfabetet har i undervisningen/verksamheten 

Informanterna var eniga på ett positivt sätt att TAKK och handalfabetet fyller en stor 

funktion i undervisningen. Motiveringar som informanterna tog upp var att TAKK 
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och handalfabetet är ett verktyg, ett komplement för barn och ett stöd i deras 

språkutveckling. Johansson (2009:64) menar att tecken fungerar som ett verktyg när 

barnet ska forma språk, vilket även Rush (2011:15) påtalar då hon menar att när man 

arbetar med tecken med hörande barn så påverkas och förstärks inte bara deras 

naturliga språk utan de får även tillgång till ett nytt verktyg för att ge uttryck för sina 

känslor. Informanterna gav även motiveringen att TAKK är ett verktyg som tydliggör 

ord och att fokus på att uttala orden inte är det viktigaste utan barnet kan göra sig 

förstått ändå genom användning av tecken.  

Heister Trygg (2010) menar att tecknens funktion gör att de tecknade orden stannar 

kvar längre än de talade orden. Simpson och Lynch (2007:47) skriver att de barn som 

inte vill använda språket eller är blyga kan ändå delta i aktiviteter då de kan använda 

sig av tecken tills de känner en trygghet i att använda språket. Brereton (2008:316–

317) förklara att hon uppmärksammade vid sin observation att när något barn var för 

upprörd eller arg för att tala så tog barnet hjälp genom teckenspråket för att 

kommunicera med läraren vad som var felet. Brereton (2008:316–317) observera i 

sin studie att om ett barn försökte förklara något för sin kamrat och kamraten inte 

förstod så växlade den som skulle berätta över till att teckna något eller några av 

orden för att förtydliga orden.  

En av informanterna nämner att kroppsspråket är av stor betydelse när du arbetar 

med TAKK och handalfabetet och att det handlar inte bara om att röra armar utan du 

använder hela ansiktet. Daniels (1995:7) anser att teckenspråkanvändning innebär 

att man förlitar sig på ikoniska uttryck och starka gester, och de barn som lär sig det 

när de går i förskoleklass använder många miner och gester i sin utveckling i språket 

till skillnad mot de barn som inte använder sig utav teckenspråk.  

En annan motivering som en informant angav till TAKK och handalfabetet är att det 

är lättare för barnen att komma ihåg till exempel månaden januari genom tecknet än 

att bara få höra ordet. Daniels (1995:3) skriver att tecken används för att förstärka 

ord. En av informanterna anser att de barn/elever som har inlärningssvårigheter får 

genom tecken ett sätt att uttrycka sig på och det gör att barnen känner sig tryggare 

och lugnare” vilket bidrar till att barngruppen ”blir lugnare ”genom att de lär sig ett 

nytt sätt att ”tala på”. Rush (2011:5) menar att konflikter ofta sker när eleverna har 

problem med att ge uttryck för vad de menar eller känner.  



 

31 

 

8.1.1  Resultatdiskussion av anledning till användning av TAKK och 

handalfabetet i undervisningen  

Här svarar informanterna att de inte har någon speciell forskning som de stödjer sig 

på när det handlar om varför de använder TAKK och handalfabetet i sin 

verksamhet/undervisning mer än att de alla anser att det har positiva effekter hos 

barnen och deras språkinlärning och att tecken fungerar som ett stöd. Några av 

informanterna påpekade dock att det är viktigt att alla använder sig av tecken i 

verksamheten men att de har sett att kollegor som inte är vana att använda sig av 

tecken tycker att det är svårt att ta steget till att börja. Claesson (2009:30) betonar att 

det är väldigt viktigt att de personer som befinner sig i barnets närmiljö lär sig att 

använda tecken, då tecknandet och inlärningen av tecken är en viktig grund för 

barnet. Vilket även betonas i ett citat från SOU rapporten: Tecknade språk, det 

svenska teckenspråket och teckenspråkigas tvåspråkighet(2006:54) där det står: 

Det är via teckenspråket och i kontakter med andra som behärskar detta språk som barn, 

ungdomar och vuxna beroende av teckenspråk för sin kommunikation utvecklas socialt och 

emotionellt. (SOU 2006:54:66). 

Några av informanterna berättar att de har gått utbildningar kring användning av 

TAKK och andra har fått lärt sig via andra kollegor. 

8.1.2 Analys och diskussion av barns reaktion kring användning av 

TAKK och handalfabetet 

Informanterna svarar att de reaktioner som de har sett på barnen är positiva, att 

barnen tycker att användning av TAKK och handalfabetet är roligt. Användning av 

TAKK anses göra att barnen känner ett lugn då de inte behöver använda många ord, 

en av informanterna svarar att barnen tycker det är roligt att få använda händerna till 

något när de talar. Rush (2010-2011:15-16) menar att när hörande barn får använda 

sig av sina fingrar och händer när de ska skapa ord och bokstäver via 

teckenanvändning, så tränar de finmotoriken på ett sätt som de inte skulle göra 

annars. Tecken tydliggör och man är kort och koncis menar några av informanterna. 

En av informanterna svarar att hon började använda TAKK i barngruppen för att få 

ett ”lugnt” arbetsklimat i klassen men fann att TAKK och handalfabetet hade flera 

funktioner som fungerar bra i undervisningen så som att tecken förtydligar ord. 

Vilket Heister Trygg (2010) påtalar genom att beskriva att tecken tydliggör det talade 
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språket även Daniels (1995:3-4) menar att användningen av tecken både betonar och 

förstärker ord och uppmaningar. 

8.1.3 Analys och diskussion av hur TAKK och handalfabetet 

används i verksamheten/undervisningen 

Några av informanterna beskriver konkret hur de använder sig av TAKK och 

handalfabetet i verksamheten/ undervisningen. Två av informanterna hade sina 

material synliga och beskrev hur de använde sig av materialet i sin 

verksamhet/undervisning. När det handlar om användningen av TAKK så beskrev 

informanterna att de använder detta verktyg i samlingar och vid olika dagliga 

verksamheter som till exempel matsituationer eller vid av- och på klädning. 

Informanterna beskrev att de använde handalfabetet vid olika situationer i 

verksamheten/undervisningen. På en av informanternas arbetsställe satt 

handalfabetet synligt och i barnens höjd, vilket gjorde att barnen försökte stava sina 

namn eller bara leta på tecknet för sin första bokstav i sitt namn. Hos en annan av 

informanterna satt handalfabetet synligt framme på tavlan i klassrummet och där 

användes handalfabetet vid inlärning av veckans bokstav och vid inlärningen av 

veckodagarna. Barnen använde även handalfabetet för att lära sig sitt namn eller den 

första bokstaven i sitt namn. Informanten menar att det är ”lättare” för eleverna att 

lära sig bokstäverna då de får ”hålla kvar och känna bokstaven”. Detta stärks av Tisell 

(2011) intervju med två lärare som arbetar med elever i år 1 och hur de använder 

tecken, där lärarna berättar att eleverna får ”känna” bokstaven och detta genom 

teckenanvändningen.  

 

Tisell (2010:26) förklarar att lärarna som hon intervjuade menar att 

teckenanvändning i undervisningen i arbetet med bokstäverna ger eleverna ett stöd 

när de ska lära sig att ljuda samman och sammanfoga bokstäverna till ord. Roos 

(2004:121) påtala även detta då hon skriver att handalfabetet fungerar som ett 

verktyg för barnen då de ska komma in i läsandet och skrivandet. Daniels (1995:11-

13) skriver att teckenspråk ihop med handalfabetet bidrar till en lämplig form av 

skrivning för yngre barn, att barnen lär sig handstavningen fortare än de lär sig 

finmotoriken när de ska skriva ner ord på papper med penna. En av informanterna 

förklarar att när man använder sig av TAKK så talar man samtidigt som man tecknar. 
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Vilket lärarna som Tisell (2011:26) intervjuade även gjorde och förklarar att förut fick 

eleverna bara lyssna och höra ljudet på bokstäverna men nu tecknar de bokstäverna 

efter att de har fått höra ljudet av bokstaven. Heister Trygg (2010) förklarar att TAKK 

inte är ett eget språk utan en metod som ska användas ihop med talat språk. Hon 

menar också att tal och tecken förstärker varandra när de används tillsammans. Hon 

anser även att genom att tala samtidigt som man använder tecken så flätas de in i 

talets grammatik. 

8.1.4   Analys och diskussion av föräldrars erfarenheter om TAKK 

och handalfabetet 

Här varierade informanternas svar angående deras erfarenheter kring TAKK och 

handalfabetet. De flesta hade ingen större erfarenhet kring dessa verktyg. En av 

informanterna hade mer erfarenhet än de andra då TAKK och handalfabetet används 

för att stärka ett av informanternas barns språkutveckling. Informanterna hade 

positiva motiveringar kring användning av TAKK och handalfabetet. Allas 

gemensamma svar är att TAKK fungerar som ett stöd i barns språkutveckling och att 

det hjälper barn att kommunicera med varandra. Heister Trygg (2010) påtalar att 

TAKK fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket 

och att tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan talet har kommit 

8.1.5 Analys och diskussion av påverkan hos barnet av användning 

av TAKK och handalfabetet  

Informanterna menar att den påverkan som de kunde se hos sitt barn genom att 

barnet använde TAKK och handalfabetet var att barnet tog med sig tecknen hem och 

ville visa de olika tecknen som barnet lärt sig och använda tecknen hemma. En 

informant förklara att hennes barn genom användning av TAKK kunde tydliggöra 

och förstärka de ord som barnet ville förmedla och förklara att genom TAKK så 

förstärks känslan i ordet. Heister Trygg (2010) menar att genom användning av 

tecken så används andra sinnen då man både kan känna och se tecken. Informanten 

forsätter att förklara att även hon som förälder kan förstärka och sätta känsla i orden 

genom tecken. Rush (2011:15) anser att om eleverna får lära sig tecknen för känslor 

och uttryck så kan det vara till hjälp när de inte kan uttrycka sig i ord.  
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8.1.6 Analys och diskussion av TAKK och handalfabetets fördelar 

för barnet nu och i framtiden 

Här var informanternas svar delade, en informant menar att hon tycker att det alltid 

är bra att lägga till något nytt vid inlärning och att hon hoppas på att en bieffekt kring 

användning av TAKK och handalfabetet är att arbetsklimat blir lugnar, något som 

pedagog 4 och pedagog 5 förstärker med sina erfarenheter där pedagogerna menar 

att arbetsklimatet blir lugnare då de barn/elever som har svårt att uttrycka sig med 

talade ord blir lugnare när de får använda sig av TAKK i sin kommunikation. En 

informant förklarar att TAKK och handalfabetet kommer alltid ha en påverkan hos 

hennes barn och familj då de använder TAKK och handalfabetet dagligen eftersom 

barnet är i behov av stöd i sin språkutveckling.  

På följdfrågan som jag ställde angående inlärningen kring skrivandets utveckling till 

två av informanterna, svarar de tillfrågade att de ännu inte vet hur TAKK och 

handalfabetet kommer att påverka deras barn i sin läs - och skrivinlärning. En av 

informanterna svarade ändå att hon anser att genom användning av handalfabetet så 

finns det en ”koppling” till det vanliga alfabetet vilket hon anser gör det lättare att 

”förstärka bokstäverna” för barnen, vilket stöds av både Roos (2004:121) och 

intervjun som Tisell (2010:126) gjort, där de menar att handalfabetet fungerar som 

ett verktyg för eleverna i deras läs – och skrivinlärning. 

8.1.7 Analys och diskussion kring observation av TAKK -relaterade 

artefakter 

Här har informanterna beskrivit hur de använder sig av materialen i de olika 

verksamheterna. Den ena verksamheten är på en förskola och den andra är i en 

förskoleklass. Informanten i förskolan har beskrivit att handalfabetet används genom 

att barnen får lära sig att identifiera sina bokstäver i sitt namn och att barnen får 

känna på bokstäverna, något som informanten i förskoleklassen även förklarar att 

eleverna i förskoleklassen får göra då de använder sig av handalfabetet i 

undervisningen.  

Eleverna i klassen och barnen på förskolan får både höra, se och känna bokstäverna. 

Vilket Johansson (2009:64) beskriver då hon menar att genom tecken så får barnen 

ett redskap till i byggandet av sin språkutveckling. Heister Trygg (2010) menar att det 
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blir mer konkret med tecken, till exempel ordet BIL blir tydligt då man visar tecknet 

genom att visar hur föraren vrider på ratten. Författaren anser att det talade språket 

tydliggörs genom tecken och att tal och tecken förstärker varandra när de används 

tillsammans.  

Daniels (1995:11–13) påpekar att genom tecknen så förmedlas budskapet både 

kinestetiskt men även visuellt, både för döva och hörande barn. Informanten i 

förskoleklassen använde inte bara handalfabetet i att lära eleverna sina bokstäver i 

sitt namn utan eleverna fick även lära sig tecken för månaderna när de arbeta med 

månaderna i sina arbetsblad men de fick även känna och skriva ner veckans bokstav 

genom tecken och pennan. Informanten menar att det hjälper eleverna att komma 

ihåg bokstaven då de har lärt sig tecknet för den genom att känslan i formen på 

bokstaven stannar kvar. Rush (2010-2011:5-6) skriver att tecknandet handlar om en 

kinestetisk aktivitet, som aktiverar och stimulerar båda hjärnhalvorna: den högra 

hjärnhalvan som bearbetar det visuella, det spatiala och långtidsminnet, den vänstra 

hjärnhalvan som kontrollerar inlärningen av språk. När man arbetar med tecken med 

hörande barn så påverkas och förstärks inte bara deras naturliga språk utan de får 

även tillgång till ett nytt verktyg för att ge uttryck för sina känslor och detta stannar 

kvar i långtidsminnet. Informanten på förskolan menar att barnen får både se och 

höra orden i sångerna genom tecken användning vilket Simpson och Lynch (2007:47) 

skriver att det är naturligt för barnen att använda sig av rörelser vid inlärning så 

teckenspråket är ett bra sätt att lära sig kommunicera på men även att lära sig ett 

språk genom. Författarna menar att när tecken och rörelser är en del av 

kommunikationen så har en del inlärare lättare att komma ihåg vad de lärt sig.  

8.2   Sammanfattning av resultatdiskussion 

Arbetets syfte var att ta reda på hur TAKK-tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation och handalfabetet används i verksamheten/undervisningen och att 

skildra pedagogers och föräldrars uppfattningar och erfarenheter kring användning 

av detta verktyg i verksamheten/undervisningen. Alla informanterna var positiva till 

användningen av TAKK och handalfabetet i verksamheten/undervisningen och de 

menar att TAKK och handalfabetet är ett stöd och verktyg i barns språkutveckling 

vare sig barnet har en språknedsättning eller inte. Informanterna var även eniga om 

att tecken förstärker det talade ordet, vilket även tidigare forskning (Trygg 2010, 
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Daniels 1995 och Brereton 2008) poängterat. Några av forskare (Daniels 1995, Rush 

2010-2011, Roos 2004) menar att användning av tecken som stöd i barns 

språkutveckling inte bara stärker barnens språk utan att användning av tecken har 

andra funktioner som stärker barnet såsom deras finmotorik men även att 

handalfabetet och tecken ger stöd i barns läs- och skrivutveckling. 

Förskoleklassläraren påpekade att hon upplevde att eleverna hade det lättare att 

minnas ord och bokstäver med hjälp av TAKK och handalfabetet, något som Rush 

(1995:5) även påtalar i sin text och författaren menar att tecknen lagras i 

långtidsminnet, vilket gör att eleverna lättare kan komma ihåg orden. Roos 

(2004:124–127) menar att döva barn genom handalfabetet lättare kan komma ihåg 

formen på bokstäverna, då de har fått känna bokstäverna i handen. Min uppfattning 

är att barn och elever lättare kan komma ihåg formen på bokstäver genom 

handalfabetet då de får känna bokstaven i handen och sedan höra ljudet av bokstaven 

och det ger eleverna olika sätt att lära in alfabetet på. Jag anser att desto fler 

möjligheter som lärare kan erbjuda eleverna i sin inlärning desto lättare kan eleverna 

ta till sig den nya kunskapen. Denna studie har stärkt min syn på hur viktigt det är att 

ge barn och elever olika verktyg att arbeta med. Vilket även de föräldrarna som deltog 

i min undersökning påpekade. Föräldrarna menar att ju fler olika arbetssätt som kan 

ges desto mer gynnar det inlärningen. Alla föräldrarna var positiva till att deras barn 

får lära sig TAKK och handalfabetet. När det handlar om att lära sig nya ord och 

ordens betydelse anser jag att TAKK är ett mycket bra verktyg vid inlärningen både 

för mindre barn och även för äldre barn i skolåldern.  

Genom att använda sig av TAKK i undervisningen och verksamheten så förtydligar 

man ordet/orden och de elever/barn som har svårt med uttal eller har en 

språknedsättning ges en möjlighet att delta i undervisningen och de behöver inte 

lägga fokus på ordet/orden utan de kan göra sig förstådda ändå med hjälp av TAKK. 

Detta är något som informanterna både i förskolan och i förskoleklassen styrker, då 

de berättar om sina erfarenheter och några av informanterna ger konkreta exempel 

på hur de har sett effekten av användningen av TAKK på barn och elever. En förälder 

menar att det kan vara lättare för ett barn att teckna ordet förlåt än att bara säga ut 

ordet. Att som pedagog ha kunskap om det och att lära barn att kommunicera även i 

känsliga situationer som kanske inte alltid faller in i ordinarie lektionssituation är 

viktigt, anser jag. Då det bland annat ingår i lärarens uppdrag att lära eleverna att 
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visa empati för andra människor och för att göra det måste pedagoger ge 

barnen/eleverna de hjälpmedel och stöd som de behöver för att klara det.   

Föräldrarna beskriver att deras barn tar med sig tecknen hem och vill lära familjen de 

olika tecknen som de lärt sig. Detta anser jag visar att barnen har tagit till sig detta 

verktyg och använder sig av det även utanför skolan och förskolan och inte bara när 

de är i verksamheten.  

I litteraturen beskriver några av författarna (Daniels 1995, Roos 2004) och SDR 

(2013) att de anser att användning av tecken handlar om att eleverna får använda sin 

kinestetiska sida och att barnen får använda både händer och ansikte när de talar via 

TAKK. Detta anser jag visar att TAKK och handalfabetet gynnar många, då alla 

individer lär på olika sätt och att dessa verktyg är ett sätt för barn/elever att utvecklas 

i sin språkutveckling.  

Några av informanterna beskriver hur de har sett att arbetsklimatet i klassrum har 

ändrats till att bli lugnare och att de elever som har oro i sig blir lugnare genom 

användning av TAKK eftersom de har fått ett verktyg som de kan använda sig av för 

att omgivningen ska förstå det som de vill förmedla. Tidigare forskning stärker detta 

då man har sett att barn som fått lärt sig använda SEE som motsvarar den svenska 

benämningen TAKK blir mindre frustrerade och känner att de kan kontrollera sina 

känslor genom att de kan uttrycka sig genom tecken. I en studie (Brereton 2008) 

redovisas det att om barnet inte kunde förmedla vad den ville så växlade barnet över 

till SEE. Detta är något som en av föräldrarna beskriver då hon berättar att hennes 

barn kan på ett tydligt sätt nu genom TAKK förtydliga sina känslor och ord, vilket 

föräldern menar är viktigt.  

Föräldern och en av förskolelärarna menar att när det handlar om att använda TAKK 

så måste man även använda ett tydligt kroppsspråk. Det är viktigt att kroppsspråk 

och ord hänger samman så att inte barnet/eleven blir förvirrad. Till exempel om du 

säger att du är arg så bör du visa det i ditt minspel ihop med tecknet. Två av 

informanterna i förskolan påpekar att det är viktigt att alla i verksamheten använder 

sig av TAKK och handalfabetet i barnens omgivning för att det ska bli levande, något 

som även tas upp i tidigare forskning (Claesson 2008), vilket jag anser stämmer, då 

jag tror att om en människa ska lära sig något nytt vare sig det handlar om att lära sig 



 

38 

 

ett språk eller någon annan ny kunskap så måste det hållas levande och det genom att 

individen befinner sig i en omgivning där den både kan träna den nya kunskapen 

men även bli utsatt för den. Omgivningen bör finnas där som ett stöd i individens 

utveckling. För att barn/elever ska kunna lära sig nya kunskaper och anamma nya 

verktyg till sin inlärning så måste de få repetera detta kontinuerligt, anser jag. 

Kunskapen och verktygen måste kopplas till något som barnen kan ha användning av 

i sin vardag och att de förstår hur och när man använder det, vilket jag anser att de 

både gör i förskolan och i förskoleklassen där jag undersökte hur de använder sig av 

TAKK och handalfabetet konkret med olika material i sina verksamheter. Min 

resultatdel (13) som beskriver hur förskolan och förskoleklassen arbetar med de olika 

artefakterna i sin verksamhet/undervisning, styrker detta, anser jag. Där beskriver 

jag att i förskolan används TAKK och handalfabetet bland annat i samlingarna och 

matsituationerna. Det är viktiga vardagliga situationer för barn, anser jag, då det är i 

dessa situationer som barn får tillfällen att visa sina kunskaper men även att lära sig 

nya saker och nya ord. Vid matsituationerna får barnen lära sig med hjälp av bilder 

kopplade till tecknen vad de olika artefakterna heter och vad de används till och 

barnen kan sedan ta till sig orden och sätta in dem i olika sammanhang. För mig är 

detta arbetssätt att använda sig av det vidgade textbegreppet men det är även en 

tydlig pedagogik, eftersom jag kan med hjälp av bilder även förstärka orden med 

hjälp av tecken. Jag anser att detta stärker både pedagogen men även barnet. 

Pedagogen blir stärkt i sin roll genom att kunna använda sig av ett verktyg som 

förtydligar ord i kommunikationen med barnen men det stärker även pedagogen att 

via TAKK ge barnen ett sätt att lära sig uttrycka sina känslor på om de har svårt att 

göra det via ord . Barnet stärks då det får tillgång till ett verktyg som ger stöd i 

barnets kommunikation och samspel med sin omgivning.  Som jag tidigare nämnt i 

texten så anser jag att det alltid är bra att använda sig av flera sätt än ett för att 

tydliggöra det man menar, eftersom vi alla lär och tar till oss saker på olika sätt.  

Min studie bidrar till forskningen genom att mina resultat från intervjustudien visar 

att TAKK och handalfabetet kan användas för såväl hörande som för barn som har en 

språknedsättning och att de pedagoger och föräldrar som är tillfrågade anser att 

TAKK och handalfabetet är bra för dessa barns språkutveckling.  Jag anser att min 

studie är relevant för andra då den ger en inblick i hur TAKK och handalfabetet 

fungerar som ett språkutvecklande verktyg i de olika verksamheterna men studien 
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skildrar även pedagogers och föräldrars syn på användningen av TAKK och 

handalfabetet i verksamheterna.  

8.2.1 Metoddiskussion 

Genom mina intervjufrågor har jag fått svar på mina frågeställningar. Användning av 

filmobservationer hade varit ett alternativ som hade stärker min undersökning men 

varit svår att genomföra, då jag tror att några av informanterna hade avböjt att delta, 

men även tidsbristen gjorde att jag inte adderade denna metod till min undersökning. 

Jag använde mig av muntliga intervjuer istället för enkäter då jag ansåg att muntliga 

intervjuer skulle ge ett mer djup än enkäter och det skulle ge informanterna mer 

utrymme till att diskutera kring öppna frågor, men även skapa utrymme för mig att 

flika in med följdfrågor. Jag har även dokumenterat genom bilder hur två av 

informanterna använder material till användningen av TAKK och handalfabetet .  

Denscombe (2000:103) menar att en metodtriangulering gör att forskaren ser saker 

ur olika perspektiv och det kan öka trovärdigheten i en studie. Då jag inte har använt 

mig av denna metod så ger det en viss svaghet åt min studie men studiens styrkor 

överväger detta. Till studiens styrkor kan räknas att informanternas svar och 

beskrivningar i intervjuerna framstod som ärliga och uttömmande, och att de styrks 

av observerade artefakter. Genom observation av TAKK–relaterade artefakter så ges 

en konkret bild av hur TAKK och handalfabetet används i 

verksamheten/undervisningen. 

9 Avslutning 

Min uppsats handlar om att synliggöra pedagogers, men även föräldrars, syn på 

användning av TAKK och handalfabetet i förskolan/förskoleklassen och hur 

pedagogerna använder sig av dessa verktyg ute i verksamheterna samt hur dessa 

verktyg kan stödja hörande barn/elever i deras språkutveckling. Jag tycker att jag har 

kunnat redovisa detta med hjälp av min intervjustudie där det tydligt framgår vad 

deltagarna tycker om dessa verktyg och hur det påverkar barn i deras 

språkutveckling. Mina resultat visar att TAKK och handalfabetet kan användas för 

såväl hörande barn som för barn med en språknedsättning detta stärks även genom 

tidigare forskning. För framtida forskning så kan den som finner detta intressant 

forska i vilken mån TAKK och handalfabetet används mer i skolan, kanske mot 
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bakgrund av att min studie visar att de inblandade anser att TAKK och handalfabetet 

är bra verktyg som hjälper alla. Det skulle även vara intressant att utföra en studie 

där man filmar hur dessa verktyg används i de olika verksamheterna, vilket skulle ge 

en ännu större inblick i hur TAKK och handalfabetet fungerar i barns språkutveckling 

och inlärning.   
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Bilaga 1 

Intervju frågeställningar  

1. Vilken funktion har TAKK och handalfabetet i 
undervisningen/verksamheten, anser de tillfrågade? 

2. Vad stödjer de tillfrågade sig på när det gäller användning av TAKK och 
handalfabetet i verksamheten/undervisningen? 

3. Hur reagerar barnen/eleverna på användning av TAKK och 
handalfabetet? 

4. Hur arbetar ni med TAKK och handalfabetet i er 
verksamhet/undervisning? 

5. Vilken erfarenhet har föräldrarna om TAKK och handalfabet? 

6. På vilket sätt har användningen av TAKK och handalfabetet avspeglats 
hos barnet? 

7. På vilket sätt tror man att barnen har eller kommer att dra fördel av 
TAKK och handalfabetet som används i undervisningen? 
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Bilaga 2 

Observation av TAKK- relaterade artefakter 

Under denna rubrik kommer jag att presentera och beskriva de olika TAKK -

relaterade artefakter som används på en av förskolorna och i en förskoleklass. 

Informanterna på de båda ställena har beskrivit konkret hur de använder materialen 

i sin verksamhet/undervisning. 

Här är bild 1 av handalfabetet i en förskola 

 

Bild 1. Handalfabetet uppsatt på väggen i en förskola. 

På bild 1 ser man ett svenskt handalfabet som sitter uppe på en vägg synligt och i 

barnens höjd på förskolan. Syftet med att handalfabetet sitter där är för att locka 

nyfikenhet hos barnen förklarar informanten. Några av barnen på förskolan har lärt 

sig att stava sitt namn genom handalfabetet och andra barn har lärt sig att känna igen 

bokstäverna i sitt egna namn och forma dem efter handalfabetet.  

På nästa bild som är bild 2, ser man bilder med tecken som är kopplade till 

matsituationer. 
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Bild 2. Tecken med bilder på olika saker som används vid matsituationer. 

På bild 2 ser man bilder som är kopplade till matsituationen med tecken för varje 

redskap, det är till exempel bilder på olika typer av bestick och andra ätredskap. 

Dessa bilder används för att förtydliga de olika orden för redskapen med hjälp av 

tecknet på sidan av bilden. Bilderna sitter i höjd med matborden så att de blir synliga 

för barnen och på så vis ser barnen bilderna hela tiden och det skapar nyfikenhet hos 

dem. Barnen kan då samtala och lära sig de olika tecknen, förklarar förskoleläraren. 

Bild 3 nedan visar framsidan från sången ” Sankta Lucia” och på baksidan bilder med 

tecken till sången 

  

Bild 3. Sångkort med tecknen på baksidan. 

På bild 3 ser man ett sångkort med sången ”Sankta Lucia” och det är även en bild från 

baksidan av kortet där tecknen för de ord som står i sången finns, så att pedagogen 

kan göra tecknen samtidigt som hon sjunger sången för barnen. Genom att 

pedagogen göra tecknen samtidigt som hon sjunger så tydliggörs orden för barnen 

och de får både känna och höra orden samtidigt. 

Här på bild 4 ser man handalfabetet uppsatt på whiteboardtavlan i pedagog 5:s 

klassrum 
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Bild 4. Handalfabetet uppsatt på en whiteboardtavla i en förskoleklass. 

Bilderna 4-9 kommer alla från förskoleklassen. Bild 4 visar det svenska handalfabetet 

som sitter uppsatt framme på tavlan i klassrummet. Läraren använder sig av 

handalfabetet när hon tecknar barnens bokstäver i deras namn, så att de ska lära sig 

bokstäverna i namnet.  

På bild 5 nedan ser man ett arbetsblad med bokstaven B 

 

Bild 5. Ett arbetsblad med bokstaven B på och tecknet för B sitter på. 

På bild 5 är det ett arbetsblad på bokstaven B och där kan man se uppe i högra hörnet 

bild på bokstaven B ur handalfabetet. Tecknet finns med i materialet för att eleverna 

både ska kunna känna bokstaven i handen genom handalfabetet men även känna 

formen på bokstaven genom pennan.  

Bild 6 visar ett arbetsblad med månaden ”november” och tecknet för månaden 
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Bild 6. Ett arbetsblad med månadens namn på och tecknet för samma månad. 

Bild 6 visar ett arbetsblad med månadens namn och även i detta arbetsblad finns 

tecknet kopplat till den månaden som eleven arbetar med. Lärarens avsikt är att 

orden ska tydliggöras genom tecknet för månaden ihop med att eleverna får skriva 

månaden. Läraren menar att det blir lättare och tydligare för eleverna att komma 

ihåg ordet för månaden genom att eleven får både höra, skriva och teckna ordet.  

På bild 7 ser man veckans bokstav med tecknet för bokstaven bredvid 

 

Bild 7. Veckans bokstav uppsatt på whiteboardtavlan ihop med tecknet för bokstaven. 

Bild 7 där kan man se ”veckans bokstav” uppsatt ihop med tecknet för den aktuella 

bokstaven. Bokstavens tecken ihop med handalfabetets tecken för bokstaven gör det 

synligt och tydligt för eleverna hur formen på bokstaven ser ut och känns och inte 

bara hur bokstavens ljud låter, enligt den tillfrågade läraren.  
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På bild 8 ser man olika sorters frukter med tecknet för vardera frukt på 

 

Bild 8. Bilder på olika sorters frukter ihop med respektive tecken. 

På bild 8 visas olika frukter ihop med tecknet för respektive frukt, dessa bilder 

använder läraren när eleverna har fruktstund och då får eleverna teckna den frukt 

som de har med sig. Läraren berättar att alla elever i klassen tycker att det är 

jätteroligt att få visa sina kamrater genom tecken vilken frukt de har med sig och de 

övriga eleverna får sedan gissa kompisens frukt. Genom att använda bilder ihop med 

tecknen och ordet på frukterna så ges eleverna flera olika inlärningsstilar, påtalar 

läraren. 

På bild 9 visas almanackan som pedagog 5 både talar och tecknar till för eleverna 

 

Bild 9. Almanackan uppsatt på whiteboardtavlan i förskoleklassen. 

Bild 9 visar almanackan som läraren använder varje dag med eleverna, läraren 

använder tecken ihop med talet när hon tillsammans med eleverna går igenom den 

aktuella dagen i almanackan.  
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7 oktober 2013 

Bilaga 3 

Informationsbrev 

Detta är ett informationsbrev som ger information om min undersökning som 
handlar om att se vilken funktion TAKK(Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation) och handalfabetet har i verksamheten/undervisningen. Du tillfrågas 
härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med denna undersökning är att få vetskap om föräldrars och pedagogers 
tankar kring användning av TAKK och handalfabetet i 
undervisningen/verksamheten. I undersökningen kommer det att ingå 4 föräldrar, 2 
pedagoger och 2 lärare. Urvalet till denna undersökning har gått till på följande vis, 
att jag har valt ut några förskolor och en förskoleklass där denna metod används. Jag 
har delat ut detta informationsbrev till föräldrarna till samtliga barn på förskolornas 
avdelningar och i förskoleklassen.  

Det som förväntas av dig som deltagare är att ni får svara på några frågor vilket 
tidsmässigt beräknas ta 20 minuter. Jag gör en audioinspelning av intervjuerna med 
mobil/diktafon. Det kommer att finnas möjlighet att få ta del av den färdiga 
uppsatsen. Jag kommer att lämna information till de pedagoger som är ansvariga på 
era barns förskola och förskoleklass om var ni kan ta del av slutversionen av denna 
uppsatts. Informationen som jag samlar in kommer att behandlas på följande vis: jag 
kommer att lyssna av och skriva ner det som spelats in i anonymiserad form och 
sedan när studien är färdig och uppsatsen godkänd raderas allt inspelat material. Allt 
kommer att vara anonymt. Varken namn, kön, skola eller stad kommer att publiceras 
i uppsatsen. De som kommer att ha tillgång till informationen är jag och min 
handledare. Ert deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni har rätten att när 
som helst avbryta ert deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för er. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Jag som 
kommer att göra denna undersökning och skriva uppsatsen heter Malin Hansson och 
går min sista termin på lärarutbildning på Mälardalens högskola med inriktning på 
språk – och språkutveckling. Min handledare i detta arbete heter Håkan Landqvist. 
Ni kan nå mig och min handledare på följande e-post adresser: 

Håkan Landqvist: hakan.landqvist@mdh.se   

Malin Hansson: estellie23@hotmail.com  

Svar önskas inom 7 arbetsdagar på antingen telefon eller mail.  

Vänliga hälsningar, Malin Hansson 

Ort:  datum: 

Studentens underskrift: 
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