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Sammanfattning 
Inom svenska förskolor idag finns det ett växande intresse för Tecken som Alternativ 

och Kompletterande Kommunikation, TAKK. Den här studien syftar till att undersöka 

och belysa pedagogers uppfattningar kring användandet av TAKK i förskolan vilka 

inkluderar hur och vid vilka situationer som TAKK används av pedagoger i förskolan 

samt varför och vilket syfte pedagogerna har bakom sitt teckenanvändande. TAKK 

innebär att med hjälp av sina händer göra teckenrörelser som ett komplement till sitt 

talspråk för att förtydliga de viktigaste delarna av det som sägs. TAKK är en metod som 

används i många förskolor i Sverige. Metoden som har använts i undersökningen är en 

internetbaserad enkät. Enkätundersökningen omfattar 253 respondenter som har 

besvarat enkäten. Vid analys och tolkning av resultat har det sociokulturella teoretiska 

perspektivet tillämpats. Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna som deltagit i 

studien använder sig av TAKK varje dag och vid många olika situationer av dagen. Det 

framgår att pedagogerna har syften bakom sitt teckenanvändande och att majoriteten har 

en övergripande positiv inställning till TAKK. Pedagogerna som deltagit anser att alla 

barn gynnas av att använda TAKK. 
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Inledning 
Barn är sociala av sin egen natur och kommunikation är av stor betydelse när det gäller 

barns socialisation och utveckling. Kommunikation mellan människor är främst det 

talade språket men kommunikation innefattar även kroppsspråket. Ett antagande som 

går att göra är att alla människor använder sig utav kroppsspråk i viss utsträckning när 

de kommunicerar med andra människor. För vissa individer är kroppsspråket en 

väsentlig faktor för att kommunikation ska vara möjligt. Då kan man behöva använda 

sig av handtecken som en alternativ kommunikationsmetod. Genom arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskoleverksamhet har jag kommit i kontakt 

med metoden Tecken Som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). 

Den här metoden innebär att teckna tillsammans med det talade språket för att 

underlätta kommunikation. Heister Trygg (2010) beskriver att TAKK används för 

individer med hörsel men som har eller löper risk för störningar i sitt språk eller sin 

kommunikation, även personer med utvecklingsstörning är inräknade.  

 

Inom förskolans verksamhet har TAKK blivit en arbetsmetod som tillämpas i många 

barngrupper, oavsett om det finns barn med behov för kommunikationsstöd eller inte. 

Den allmänna uppfattningen från pedagoger i förskolan kring användandet av tecken 

vid kommunikation med barn tros vara övergripande positiv och det verkar finnas ett 

stort intresse för att använda sig av tecken inom förskolans verksamhet. Intresset för 

teckenanvändande visar sig även utanför förskolan. Fitzpatrick, Thibert, Grandpierre 

och Johnston (2014) anser att det finns ett ökande intresse i dagens samhälle för 

användandet av tecken i samband med talspråket för hörande personer vilket visar sig 

exempelvis via medier, tv, inom förskolan samt inom familjer/hemmiljön.  

 

Teckenanvändandet ökar i popularitet enligt Mueller, Sepulveda och Rodriguez (2014) 

vilket framkommer från flera olika håll och det tycks finnas en positiv uppfattning kring 

användandet av tecken i samhället. I de svenska förskolorna idag verkar intresset och 

användandet av TAKK öka i popularitet och den allmänna uppfattningen tycks vara att 

det är gynnsamt för barns språkutveckling. Ifrågasättande faktorer som motsäger den 

hypotesen finns även vilket synliggörs genom forskning (Fitzpatrick et al., 2014; 

Johnston, Durieux-Smith och Bloom, 2005).  

 

Intresset för TAKK är även stort hos studenter vilket visar sig i studentuppsatser kring 

området. Många studenter har uppmärksammat intressanta problemområden och 

genomfört undersökningar vilka belyser teckenanvändande i olika perspektiv relaterat 

till förskolan. Frid och Wikström (2016) har undersökt TAKK ur två vinklar, hur barn 

och pedagoger använder TAKK som ett verktyg i kommunikationen samt den fysiska 

miljöns relation till och sättet som TAKK kommer till uttryck i förskolan. Ett annat 

problemområde synliggörs av Burman och Nilsson (2016) som har undersökt och 

problematiserat förskollärares erfarenheter av TAKK som en metod för barns språkliga 

utveckling. Ett annat perspektiv på TAKK har undersökts av Cunha Gatica och 

Fagerstig Halemba (2017) som genom deras undersökning vill belysa framgångfaktorer 

som möjliggör för TAKK som en fungerande del i förskolans verksamhet.  

 

Forskning inom området för tecken som komplement till talspråket är begränsad vilket 

gör området intressant att undersöka. När det gäller forskning kring hur och på vilket 

sätt som TAKK påverkar barns språkliga utveckling är det upp till forskare att 

undersöka vidare. Det jag har valt att fokusera på är hur pedagoger som arbetar i 

förskola ser på användandet av TAKK. Jag anser att det är angeläget att undersöka 
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förskolepedagogers uppfattningar och åsikter på det här ämnet och belysa användandet 

av TAKK i förskolan. Pedagogers syfte och användning av TAKK är i fokus samt hur 

och vid vilka situationer som det används i förskolan. 

 

Förskolans styrdokument 
Styrdokumenten som förskolan ska förhålla sig till synliggör vikten av barns utveckling 

och lärande. Det redogörs för att språk- och kommunikationsutveckling hos barn är 

viktiga aspekter. Styrdokument behöver alla som arbetar i förskola förhålla sig till och 

det är väsentligt att ha kännedom om vad som sägs i de olika dokumenten för att 

verksamheten ska hålla en god kvalité. Här nedanför presenteras ett utdrag av vad som 

står i Förskolans Läroplan, Skollagen och Barnkonventionen.   

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) redogör för att förskollärare har ett ansvar att 

alla barn i barngruppen ska utmanas och stimuleras i sin kommunikations- och 

språkutveckling. Läroplanen redogör även för att arbetslaget har ett ansvar för att barn 

som befinner sig i olika slags svårigheter ska ges stöd och stimulans samt att alla barns 

nyfikenhet kring språk och kommunikation ska utmanas (Skolverket, 2016).  

Som läroplanen för förskolan redogör för har förskolan ett ansvar för att alla barns 

behov ska bli tillgodosedda och verksamheten behöver därmed anpassas utifrån barnens 

behov.  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har utbildningen i förskolan som syfte att erbjuda barn 

en trygg omsorg där barnens utvecklig och lärande stimuleras. Förskolans verksamhet 

ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet genom att utgå från 

en helhetssyn på barnet och hens behov. Skollagen (SFS 2010:800) redogör även för 

syftet att förskolan ska agera främjande för barnens sociala gemenskap och allsidiga 

kontakter samt förbereda barnen för fortsatt utbildning.  

 

I Konventionen om barnets rättigheter (Förenta Nationerna, 2011, s.38) artikel 13 

redogörs det för att barn har rätt till yttrandefrihet vilket innefattar att ”söka, motta och 

sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 

genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” Yttrandefrihet består av en slags 

kommunikation och oberoende av vad man använder sig av för metod för att 

kommunicera har alla barn samma rätt till sin yttrandefrihet.  

 

 

Centrala begrepp 
I det här avsnittet presenteras de centrala begreppen i examensarbetet. Varje begrepp 

presenteras med en kort beskrivning för att förtydliga begreppens innebörd då de är 

återkommande genom hela arbetet.  

TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

Tecken – I det här arbetet står begreppet tecken för handtecken som används inom 

TAKK. 

Teckna – När man utför tecken med sina händer kallas det att teckna.  

Pedagoger – Jag har valt att inkludera all pedagogisk personal, förskollärare och 

barnskötare, i förskolan att delta i min studie och därför använder jag benämningen 

pedagoger då det är ett samlingsbegrepp för de båda yrkesgrupperna.  
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Bakgrund 
Mina tidigare erfarenheter kring TAKK är begränsade och därför var det viktigt att ta 

reda på mer information om det här ämnet innan undersökningen påbörjades. I det här 

avsnittet beskrivs det  vad TAKK är, varför man använder sig av det och hur det 

används.  

 

Vad är TAKK? 
TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation vilket är en 

väletablerad pedagogisk metod (Heister Trygg, 2010) som ursprungligen började 

användas för personer med olika slags språkstörningar, inlärningssvårigheter, 

utvecklingsstörningar och/eller funktionshinder. Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) 

anser att teckenanvändandet ökar i intresse vilket har spridit sig till andra 

användargrupper såsom för föräldrar med spädbarn, för barn med annat modersmål än 

svenska och inom förskolan där TAKK ofta används för alla barn i barngruppen.  

TAKK innebär att med hjälp av sina händer göra teckenrörelser som ett komplement till 

sitt talspråk för att förtydliga de viktigaste delarna av det som sägs. TAKK som metod 

skiljer sig från Svenskt teckenspråk (STS) som individer med hörselskada/ 

hörselnedsättning använder sig utav. TAKK innebär tecknad svenska och följer svenska 

språkets grammatik med tecken för svenska ord, det ska inte förväxlas med teckenspråk 

som är ett eget språk med en egen grammatik (Heister Trygg, 2010).  

 

Varför använda sig av TAKK? 
Det finns många anledningar för att använda sig utav TAKK och mestadels skiljer sig 

anledningarna beroende på vilket bakomliggande syfte man har för användandet. 

Heister Trygg (2010) beskriver att TAKK syftar till att ge barn redskap för att 

kommunicera och samspela språkligt innan barnet har erövrat talet helt eller till viss del. 

Barn utvecklas på olika sätt när det gäller språk och talförmåga och därför blir den 

övergripande kommunikationsförmågan en viktig faktor. Barn behöver kunna 

kommunicera oavsett om de har erövrat talet eller inte och här kan teckenanvändande 

bli en hjälpande del i kommunikationen. Genom att få lära sig tecken ges barnet en 

alternativ kommunikationsmetod så att barnet kan göra sig förstådd och kommunicera 

med vuxna och andra barn i omgivningen. Heister Trygg (2010) menar att delad 

uppmärksamhet med andra medmänniskor är en grundläggande samspelsförmåga och 

att teckenanvändande kan hjälpa personer med svårigheter för delad uppmärksamhet till 

att upptäcka en gemensam fokus. Att dela uppmärksamhet leder oss även in i det 

sociokulturella perspektivet där en central del är att människor lär sig i sociala 

meningsskapande sammanhang tillsammans med andra människor.  

 

Tisell (2009) skriver att barn tidigt får kontroll över sina hand- och armrörelser vilket 

gör det lätt för dem att börja teckna redan vid ung ålder. Detta i motsats till talet som 

kräver en stor kontroll över läppar, tunga, stämband och lufttryck för att talspråk ska 

vara möjligt för barnet (Tisell, 2009). Vidare anser Tisell (2009) att tecken hjälper barn 

att förstå ord lättare och lära sig fler ord snabbare vilket gör inlärningsprocessen 

enklare. Det finns alltså många fördelar med att introducera och att använda tecken 

tillsammans med barn redan när de är väldigt unga. Heister Trygg påvisar att om tecken 

införs i ett tidigt stadium av en individs utveckling så är det mer sannolikt att individen 

accepterar det som ett kommunikationssätt. Vidare hävdar Heister Trygg (2010) att 

användande av TAKK kan underlätta när det uppstår frustration hos individer som 

upplever stor skillnad mellan det individen förstår och det som hen själv kan 

kommunicera. Många som arbetar med- eller har arbetat med barn kan antagligen känna 
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igen sig i det påståendet. Barn som har svårt att kommunicera verbalt kan bli frustrerade 

om den andra personen inte förstår vad hen menar. Som beskrivits ovan finns det 

individer som är i större eller mindre behov av ett alternativt kommunikationssätt men 

att det kan användas utav alla. Heister Trygg (2010) anser att spridningen av 

teckenanvändandet borde resultera i att individer i behov av TAKK blir mer accepterade 

av omgivningen vilket endast kan ses som positivt.  

 

Hur används TAKK? 
Inom många svenska förskolor används TAKK flitigt i verksamheten både för barn med 

behov av särskilt stöd och med hela barngruppen. För den som är intresserad av att 

använda tecken finns det arbetsunderlag/material att tillgå (Bilaga 1), exempelvis finns 

det diverse litteratur, appar och instruktionsfilmer på webben. Om man har ett barn som 

är i specifikt behov utav TAKK krävs det ibland kontakt med specialpedagog för att få 

råd och stöd om hur arbetet ska se ut.  

 

Tecken inom TAKK används i samband med talet och bör användas vid alla naturliga 

situationer i vardagen (Heister Trygg, 2010). I förskolan finns det likheter med 

hemmiljön och därmed ges det möjligheter för liknande naturliga situationer för barn 

både i hemmet och i förskolan vilket kan vara gynnsamt för barn i behov av TAKK. Att 

använda sig av tecken som en del i sin kommunikation tillsammans med barn kan med 

fördel tillämpas i alla delar av verksamheten. Men hur ska man då gå till väga om man 

vill använda sig utav tecken? Tisell (2009) skriver att det bara är att sätta igång och 

börja lära sig tecken och använda dem direkt. Det är sitt eget intresse för tecken som 

styr användandet och man kan lära sig så mycket man själv vill. En bra start är att 

använda tecken som är aktuella för barnen eftersom det kan bidra till att barnet får upp 

ett intresse för tecken. Vidare skriver Tisell (2009) att det är bra att teckna och prata 

med barnen hela tiden och vid alla situationer av dagen. Detta applicerar förskolan då 

många pedagoger väljer att använda TAKK vid olika aktiviteter t.ex. samlingar eller vid 

matbordet.  

 

 

 

Teoretiskt Perspektiv 
Sociokulturellt perspektiv 
I det här examensarbetet har fokus valts på det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Lev Vygotskij (1999) är en av de mest betydande kunskapsteoretikerna för det 

sociokulturella perspektivet och hans pedagogiska teorier lägger fokus på språkets 

betydelse för tänkandet, kommunikationen och det sociala samspelet (Sträng & Persson, 

2003). Vygotskijs teorier har tre centrala utgångspunkter vilka innefattar att varje 

individs livsvillkor påverkar sättet att tänka, redskap kan hjälpa till att förbättra 

livsvillkoren för människor samt genom att hålla ihop kan människor nå längre genom 

de viktiga kollektiva processerna (Sträng & Persson, 2003). Säljö (2014) beskriver att 

det sociokulturella perspektivet betonar att socialt samspel mellan människor har en 

viktig del i lärandet. Vidare menar Säljö (2014) att människors lärande och utveckling 

blir möjligt genom att delta i sociala praktiker.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet betonas att människor lär sig och utvecklas i 

samspel med andra människor i sociala sammanhang och miljön utgör en viktig faktor 

för utvecklingens förutsättningar. Vygotskijs teorier framhåller att kommunikation är 

knuten till ständigt pågående lärandeprocesser och det moderna begreppet för det är ett 
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livslångt lärande, vilket är ett begrepp man kan möta i många olika pedagogiska 

sammanhang, t.ex. förskolans läroplan. Med det begreppet menas alltså att barn föds in i 

ett redan pågående kommunikativt och interaktivt händelseförlopp (Sträng & Persson, 

2003). Vidare framhålls att vuxna bidrar till barns utvecklingsmöjligheter genom att ge 

dem en slags draghjälp. Säljö (2014) anser att människan i ett sociokulturellt perspektiv 

är en autentiskt kommunikativ individ som har en naturlig dragning till att samspela 

med andra medmänniskor. Vygotskijs teorier betonar att människans sociala interaktion 

kommer före den individuella utvecklingen (Sträng & Persson, 2003). 

 

TAKK och det sociokulturella perspektivet 
Vilken relation har då TAKK med det sociokulturella perspektivet på lärande? Att 

använda tecken som en alternativ kommunikationsmetod sker i ett socialt samspel med 

andra människor. Det kan vara tillsammans med en individ eller tillsammans med flera 

medmänniskor och det sker i ett socialt sammanhang. Ovan beskrivs det att fokus för 

sociokulturella perspektivet på lärande är i samspel som en social aspekt vilket tydligt 

går att relatera till TAKK. Genom att använda sig av tecken vid kommunikationen 

tillsammans med barn blir det ett gemensamt socialt meningskapande vilket är 

betydande i ett sociokulturellt perspektiv. Även om det sociokulturella perspektivet 

främst fokuserar på kommunikation genom det verbala språket går det att tillämpa när 

det gäller alternativa kommunikationsmetoder. Sträng och Persson (2003) framhåller att 

barns förståelse för sin omvärld är en viktig ansats för utvecklingen och lärandet och det 

sociokulturella perspektivet är därför ett naturligt sätt att se på barns utveckling och 

lärande.  
 

 

 

Tidigare forskning 
I svenska förskolor verkar intresset inför och det praktiska användandet av tecken som 

ett komplement till det verbala språket öka vilket även visar sig genom forskning 

internationellt. Inom olika länder benämns användandet av tecken tillsammans med 

talspråk på olika sätt vilket synliggörs i den här översikten av tidigare forskning. Dock 

är forskning inom det här området begränsad och för att hitta relevant vetenskaplig 

litteratur i min efterforskning har det varit väsentligt för mig att ha ett brett perspektiv. 

Detta innebär att olika slags benämningar för teckenanvändande har använts för att 

erhålla ett relevant resultat av sökningarna.  

 

Databaser som använts i sökandet efter vetenskapliga artiklar är främst ERIC 

(EBSCOhost) och ERIC (US Dept of Educ) men sökningar har även gjorts via 

biblioteket på Högskolan i Gävles hemsida. Sökord som har använts är exempelvis 

Early childhood education, ECE, Sign, Gestural sign, sign communication, symbolic 

gesturing och supportive sign. Tecken tillsammans med det verbala språket kan 

användas för många olika syften och i det här avsnittet presenteras olika perspektiv på 

det ämnet.  

 

Tecken inom American Sign Language och språkutveckling 

Moses, Golos och Bennett (2015) framhåller genom sin forskning att hörande barn kan 

dra nytta av tecken (i detta fall ASL, American Sign Language) när det gäller barns 

språkliga utveckling. Författarna beskriver teorin kring dual coding som innefattar både 

det verbala lärandet och det icke verbala lärandet och tolkar det som en arbetsmetod för 

att använda sig av tecken vid undervisning av barn i förskolan (Moses et al., 2015). 
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Vidare hävdar Moses et al. (2015) att barn som har inlärningssvårigheter när det gäller 

språk och literacy kan dra nytta av att använda sig utav tecken. Författarna har i sin 

studie fokuserat på teckenanvändandet som en hjälpande metod för barn att lära sig läsa 

och skriva. Moses et al. (2015) påvisar att deras studie visar resultat för att hörande barn 

gynnas av användande av tecken tillsammans med det talade språket. Resultat visar att 

barnen lärde sig både tecken inom ASL och att de förvärvat färdigheter inom literacy. 

Avslutningsvis poängterar Moses et al. (2015) att traditionella inlärningsmetoder är 

fungerande men att vissa barn ändå har inlärningssvårheter och därför behöver 

alternativa inlärningsmetoder och att exempelvis användandet av tecken introduceras i 

verksamheten. Även Erlenkamp och Kristoffersen (2010) belyser genom deras studie att 

användandet av tecken tillsammans med talspråket är en alternativ 

kommunikationsmetod som kan användas som hjälp för barns språkliga utveckling.  

 

Att använda sig utav tecken inom ASL som en pedagogisk metod har blivit 

uppmärksammat som gynnande för hörande barn även av Sherman och Torres-Crespo 

(2015) som påvisar fördelarna med att introducera tecken som komplement till talet ur 

ett annat perspektiv. Författarna hävdar att genom att introducera metoder för barn att 

lära sig tecken så ökar barnens medvetenhet och uppskattning för kulturen hos 

hörselskadade. Resultat av deras studie visar att barnen lärde sig bäst genom 

repeterande aktiviteter, exempelvis sånger och lekar. Sherman et al. (2015) synliggör 

med resultaten av deras studie att barnen lärt sig använda tecken spontant t.ex. att 

barnen tecknade när de läste böcker eller sjöng sånger. Sherman et al. (2015) hävdar att 

deras studie är ett bevis på att genom att lära sig tecken får barnen uppleva kulturell 

mångfald i förskolemiljön samtidigt som de utvecklar den språkliga medvetenheten.  

 

Gestikulerande och språkutveckling hos yngre barn 

Iverson och Goldin-Meadow (2005) förtydligar genom sin studie att barns 

gestikulerande är tätt relaterat med och främjar språkutvecklingen hos barn. Iversson et 

al. (2005) beskriver att resultaten från deras undersökning överensstämmer med 

hypotesen att barns gestikulerande utgör en underlättande roll för den tidiga 

språkutvecklingen hos barn. Vidare beskriver Iversson et al. (2005) att en anledning till 

detta tros vara att när barn gestikulerar i samband med talspråket så signalerar barnet att 

de är redo för en speciell typ att verbal kommunikation tillsammans med vuxna. Barnets 

gester utvecklar språket menar de eftersom barnets gestikulerande blir ett utforskande 

tillsammans med den vuxne för att lära sig nya ord och meningar. Genom 

gestikulerande tränas barnets minne vilket även det gynnar språkutvecklingen (Iversson 

et al., 2005). 

 

Bevis genom forskning saknas 

Fitzpatrick et al. (2014) å andra sidan beskriver att hos yngre barn är tecken i relation 

till det talade språket en effektiv metod att använda för kommunikation. Vidare anser 

Fitzpatrick et al. (2014) att deras studie visar att forskningsresultat för att tecken som 

stöd för talspråk ska ha en positiv påverkan på barns språkliga utveckling är begränsade 

och svårt att urskilja. Fitzpatrick et al. (2014) hävdar att resultat från olika forskning 

visar på att teckenanvändandet inte nödvändigtvis medför en utveckling av språket men 

samtidigt finns det inget som tyder på att det ska ha någon negativ påverkan på barnets 

naturliga utveckling. Ett argument som författarna delar med Johnston et al. (2005) som 

även de anser att det saknas vetenskapliga studier med tydliga bevis för att 

teckenanvändande ska ha en positiv inverkan på barns språkutveckling.  
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Enklare med tecken än talet 

Vidare tydliggör Johnston et al. (2005)  ett perspektiv på tecken med en liknande 

utgångspunkt som Tisell (2009) om att det är svårt för barn att börja tala då det krävs en 

stor kontroll över mun och stämband, därför kan det vara lättare för barn att göra tecken 

då barn har lättare att få kontroll över händernas motorik. Fortsättningsvis beskriver 

Johnston et al. (2005) att om barn som har svårt för att kommunicera verbalt får lära sig 

använda handtecken kan det resultera i en reducerad frustration vilket kan uppstå när 

barnet inte blir förstådd av omgivningen. Ett perspektiv som även framhålls   av Heister 

Trygg (2010) som beskrivits ovan, men det är fler som uppfattat det här skälet till att 

använda tecken. Mueller et al. (2014) anser att använda tecken tillsammans med små 

barn ökar kommunikationen, relationen mellan individerna stärks och frustration hos 

barnet minskas.  

 

Alternativa kommunikationsmetoder 

Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) framhåller AAC (Engelska för 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation) ur ett perspektiv där de belyser vikten 

av att många människor borde lära sig alternativa kommunikationsmetoder. Barker et al. 

(2013) hävdar att för individer som är i behov av alternativa kommunikationsmetoder, 

vilket tecken är en typ av, gynnas individen av att människorna runt omkring sig kan 

kommunicera på samma sätt. Ett argument som påvisar likheter med Heister Trygg 

(2010) som anser att en spridning av teckenanvändandet borde resultera i att det blir mer 

accepterat bland medmänniskor.   

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Genom tidigare forskning synliggörs det att handtecken i relation till talspråket med 

fördel kan användas tillsammans med barn. Forskning visar att teckenanvändandet kan 

se ut på olika sätt men att det oftast används med syfte att verka främjande för 

språkutvecklingen. Användandet av tecken tillsammans med barn tycks öka i 

popularitet och det efterlyses mer forskning inom området. Den forskning som finns 

tillhanda framhåller att det uppvisas delade åsikter om huruvida teckenanvändande har 

en positiv påverkan på barns språkutveckling. Eftersom den forskning som finns 

tillgänglig kring tecken med talspråk är en bristvara och att det även finns flera luckor i 

den forskningen anser jag att området är relevant att undersöka. Jag har utifrån den 

utgångspunkten formulerat mitt syfte och frågeställningar för att undersöka TAKK i 

förskolan och förhoppningsvis bidra med ny kunskap kring användandet av tecken 

tillsammans med talspråk.  

 

 

Syfte 
Området TAKK är intressant att undersöka ur två synpunkter, att forskning kring 

området är begränsad och svåråtkomlig samt att intresset inför användandet av TAKK 

ökar. Den här studien syftar därför till att undersöka och belysa pedagogers 

uppfattningar kring användandet av TAKK i förskolan. Följande frågeställningar har 

formulerats som hjälp och stöd för undersökningen. 

 

Frågeställningar: 
Vad anser pedagoger om användandet av TAKK i förskolan? 

Hur och vid vilka situationer används TAKK av pedagoger i förskolan?  

Varför används TAKK och vilket syfte har pedagogerna bakom sitt användande av 

TAKK? 
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Metod 
I det här avsnittet presenteras metoden som har använts i undersökningen. 

Genomförandet av undersökningen redogörs för i följande rubriker: val av metod, 

metod för enkätundersökning, urval och slutligen bearbetning och analys.  

 

Val av metod  
För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att göra en 

internetbaserad enkätundersökning. Hjalmarsson (2014) beskriver enkätundersökning 

som en användbar metod för att undersöka åsikter och uppfattningar inom en specifik 

grupp, exempelvis förskollärare. Enkätundersökningen i studien har valts att riktas mot 

den pedagogiska personalen inom förskolan. Arnqvist (2014) beskriver att enkäter är 

effektivt att använda sig av för att samla empiriskt material när man vill få svar från ett 

större antal individer.  

 

Undersökningen syftar till att undersöka pedagogers åsikter i förskolan kring TAKK 

och en enkätundersökning är en användbar metod för att samla in empiriskt material till 

mitt examensarbete. En internetbaserad enkät kan nå ut till många individer och Bryman 

(2011) skriver att enkäter som kan fyllas i av respondenterna själva är tidseffektiva 

eftersom de kan skickas ut till ett stort antal individer vid ett och samma tillfälle. Vidare 

anser Bryman (2011) att enkäter är en metod som passar respondenterna bra eftersom de 

själva kan anpassa när de har tid och möjlighet att besvara enkäten. Examensarbetet har 

skrivits med hänsyn till och med utgångspunkt från Vetenskapsrådets skrift God 

forskningssed (2017) och dess regler och riktlinjer när det gäller forskningsetik. 

 

Metod för enkätundersökning 
Inledningsvis lästes litteratur och forskning in angående TAKK och användande av 

tecken i samband med språk. Därefter formulerades enkäten och enkätfrågorna (Bilaga 

2). Frågorna på enkäten utformades utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.  

Enkäten består av både öppna och slutna frågor för att få ett övergripande resultat. 

Inledningsvis innehåller enkäten tio slutna frågor där några av frågorna har ett 

svarsalternativ med möjlighet till ett eget svar. Därefter kommer två öppna frågor där 

respondenterna får möjlighet att självständigt med sina egna ord svara på frågorna. De 

inledande frågorna i enkäten berör respondenternas bakgrund såsom deras yrkesroll, hur 

länge de arbetat i förskola och om de har erfarenhet av TAKK. Vilka följs av frågor som 

mer specifikt inriktas på området TAKK och respondenternas egna åsikter av TAKK. 

Dessa frågor innehåller faktorer såsom hur ofta TAKK används, vid vilka situationer 

och var information kan hittas. Även frågor som berör respondenternas åsikter kring hur 

TAKK påverkar barns utveckling och vilka barn som gynnas av TAKK. Avslutningsvis 

består enkäten av två slutna frågor där respondenterna får möjlighet att beskriva vad 

deras syfte med användandet av TAKK är och om det vill lämna någon ytterligare 

information.  

 

 Öppna frågor innebär att deltagarna får besvara enkätfrågorna fritt genom att använda 

sina egna ord vilket kräver att deltagarna lägger ner mer tid på att besvara enkäten 

(Hjalmarsson, 2014). Vidare skriver Hjalmarsson (2014) att när man använder sig av 

öppna frågor i en enkätundersökning krävs det att alla svar måste läsas igenom och 

kategoriseras i teman. Öppna frågor användes i undersökningen för att respondenterna 

ska ges möjlighet att kunna utrycka sig fritt på frågorna och därmed kunna dela med sig 

av deras uppfattningar och åsikter. Slutna frågor innebär att deltagarna ställs inför fasta 

svarsalternativ och enbart behöver kryssa i det svarsalternativ som de anser stämmer 
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bäst överens med deras egen åsikt eller uppfattning kring den specifika frågan 

(Hjalmarsson, 2014). Vidare beskriver Hjalmarsson (2014) att slutna frågor ger en ökad 

jämförbarhet i deltagarnas svar. Slutna frågor används i undersökningen för att ge en 

statistik över svaren och ett insamlat material som kan jämföras på ett användbart sätt. 

Genom att ha slutna frågor i enkäten blir den mindre tidskrävande vilket kan attrahera 

fler personer att besvara enkäten. När enkätfrågorna var färdiga skapades en enkät på 

https://www.webbenkater.com. Enkäten publicerades online och sedan skickades 

följebrevet med en länk till enkäten ut. 

 

Urval 
Ett följebrev (Bilaga 3) innehållandes en länk till webbenkäten skickades ut via e-post 

till ett flertal förskolechefer i utvalda kommuner landet. I följebrevet informerades 

respondenterna om vem jag är, examensarbetet och undersökningen. Respondenterna 

informerades i följebrevet om de forskningsetiska principer knutna till undersökningen 

och arbetet vilka innebär att respondenternas anonymitet och integritet bevaras, att det 

insamlade materialet behandlas med konfidentialitet och att enkäten är frivillig att svara 

på och likaså alla de frågor som enkäten innehåller. Detta innebär att respondenterna 

själva väljer vilka frågor hen vill svara på eller att inte svara på. Respondenterna kan 

välja att avbryta sin medverkan när de vill. Respondenterna blev även informerade om 

att det godkända färdiga examensarbetet kommer publiceras och kunna läsas på 

http://www.diva-portal.org. För att undvika att endast förskolor inom ett visst område 

skulle besvara enkäten valdes kommunerna ut slumpmässigt.  

 

Förskolecheferna ombads att vidarebefordra följebrevet med länk till enkäten till sin 

förskolepersonal som i sin tur uppmanades att svara på enkäten. Även förskolecheferna 

var inkluderade i att besvara enkäten om de ville. All pedagogisk personal i förskolan 

har inkluderats i deltagandet av enkätundersökningen för att få ett övergripande resultat 

som representerar det pedagogiska arbetslagets uppfattningar och åsikter på TAKK. 

Enligt Bryman (2011) medför enkätundersökningar alltid en risk för bortfall av svar 

vilket har tagits hänsyn och därmed har följebrev och enkät skickats ut till ett stort antal 

förskolechefer. En länk till enkäten distribuerades även i ett fåtal forum riktade mot 

förskolepersonal på sociala medier. Enkäten blev utsänd på det sättet för att nå ut till ett 

ännu större antal respondenter vilka själva därmed fick välja att svara på enkäten om de 

hade intresse för det, till skillnad från distributionen via e-post som var beroende av att 

förskolecheferna vidarebefordrade enkäten till sin förskolepersonal för att erhålla svar 

på enkäten.  

 

Bearbetning och analys 
Enkäten avslutades när totalt 253 respondenter hade besvarat den. När enkäten var 

avslutad var det dags för bearbetning och analys av det insamlade materialet. Resultatet 

bearbetades och analyserades utifrån mitt valda teoretiska perspektiv, det sociokulturella 

perspektivet, och kategoriserades utifrån likheter i teman. Några av frågorna i enkäten 

hade endast slutna svar och dessa frågor gav en direkt statistik och överblick av 

resultatet. De öppna svaren har bearbetats och kategoriserats i olika teman för att ge en 

tydlig uppfattning över resultatet. Svaren kategoriserades enligt likheter mellan svaren 

och därefter sorterats in i olika teman. Svaren från frågorna i enkäten har bearbetats och 

analyserats fråga för fråga och resultatet presenteras under rubriken 

Resultatredovisning. Sedan presenteras analys och tolkning av resultatet under rubriken 

Resultatanalys och tolkning.  

  

https://www.webbenkater.com/
http://www.diva-portal.org/
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Resultat 
I det här avsnittet redogörs för resultatet av enkätundersökningen. Inledningsvis 

presenteras resultatet under rubriken Resultatredovisning och sedan presenteras 

Sammanfattande kommentarer av resultat.  

 

Resultatredovisning  
Störst antal förskollärare 

Enkäten besvarades av totalt 253 respondenter och av dem svarade majoriteten att deras 

yrkesroll inom förskolan är förskollärare, hela 174 respondenter vilket motsvarar 69 % 

av de inkomna svaren. Totalt 26 % av respondenterna svarade att de arbetar som 

barnskötare (66 respondenter) och ca 5 % av respondenterna svarade att de arbetar som 

förskolechef/ biträdandeförskolechef (12 respondenter). En respondent svarade att hen 

arbetar som lärare vilket motsvarar knappt 1 %. Resultatet av enkätundersökningen 

visar att enkäten har besvarats av en ungefärlig representation över arbetslagets 

fördelning inom förskolan. Det vill säga att den generella yrkesuppdelningen i förskolor 

innebär att 2/3 på varje avdelning är förskollärare och 1/3 är barnskötare. Det motsvarar 

ca 66,6 % förskollärare och ca 33,3 % barnskötare vilket går att jämföra och relatera till 

enkätundersökningens procentuella resultat. Resultatet visar att alla delar av det 

pedagogiska arbetslaget representeras i enkätundersökningen eftersom ett stort antal 

förskollärare och barnskötare har deltagit.   

 

Yrkesverksamma inom förskolan 

Respondenterna som deltagit i enkätundersökningen har en varierad spridning över hur 

länge de arbetat i förskola. Av resultatet framkommer en relativt jämn och intressant 

fördelning över respondenternas år inom förskolan. De allra flesta som besvarat enkäten 

har arbetat i förskola i 0 – 5 år (29 %) och är tätt följt av respondenter som arbetat i 

förskola i 20+ år (25 %). Därefter visar resultatet att 19 % av respondenterna har arbetat 

i förskola 5 – 10 år, 14 % har arbetat i förskola i 10 – 15 år och till sist har 13 % arbetat 

i förskola i 15 – 20 år. Den jämna fördelningen över hur länge respondenterna varit 

yrkesverksamma inom förskolan visar en bred representation av yrkeserfarenhet från 

pedagogerna som deltagit i enkätundersökningen.  

 

Erfarenheter av TAKK 

Av undersökningen framkommer det att 96 % av respondenterna har erfarenhet av 

TAKK i förskolan. Endast 3 % svarade att de inte har erfarenhet av TAKK och ca 1 % 

svarade vet inte. En majoritet av pedagogerna som har besvarat enkäten har erfarenhet 

av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolans verksamhet 

och därav går det att dra slutsatsen att enkätrespondenterna konstruktivt kan bidra med 

sin syn på TAKK.  

 

TAKK används ofta i förskolan 

Enkätens resultat av visar att 77 % av respondenterna använder TAKK i sitt yrke inom 

förskolan varje dag. Av respondenterna som svarat på enkäten använder 13 % TAKK 

några gånger i veckan, 5 % använder TAKK några gånger i månaden ca 2 % använder 

TAKK några gånger per år och ca 3 % använder aldrig tecken. Det framkommer att en 

stor majoritet av pedagogerna som deltagit i enkätundersökningen använder sig av 

TAKK varje dag. Endast en liten del av pedagogerna som deltagit i undersökningen 

använder aldrig tecken i sitt yrke. 
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Påverkan av TAKK på barns språk- och kommunikationsutveckling 

Enligt resultatet av enkäten anser 98 % av respondenterna att TAKK har en positiv 

påverkan på barns språk- och kommunikationsutveckling. De resterande 2 % av 

respondenterna har givit egna svar av vilka det framhålls att TAKK gynnar alla barns 

språkutveckling samt att det kan vara olika från barn till barn huruvida TAKK påverkar 

språk- och kommunikationsutvecklingen. Det framgår även att några respondenter inte 

vet om TAKK har någon påverkan eller hur det påverkar barns utveckling. Resultatet 

visar alltså att en majoritet av pedagogerna som besvarat min enkät har en positiv 

inställning när det gäller TAKK och barns utveckling av kommunikationsförmåga och 

språkinlärning.  

 

Alla barn gynnas av att använda TAKK 

Enkätundersökningens resultat visar att 97 % av respondenterna anser att alla barn 

gynnas av TAKK när det gäller barns språk- och kommunikationsutveckling. Att endast 

barn med talsvårigheter/ utvecklingsstörning/ funktionsnedsättning gynnas i sin språk- 

och kommunikationsutveckling av att använda TAKK anser ca 1 % av respondenterna. 

De resterande 2 % av respondenterna har givit egna svar där det framgår att många barn 

gynnas att använda TAKK men inte alla. Barn med downs syndrom, nyanlända barn, 

yngre barn som ej har språket m.fl. synliggörs som de som gynnas mest av TAKK. Att 

alla barn gynnas av att använda TAKK framkommer ändå genom resultatet av en 

majoritet av pedagogerna som deltagit i undersökningen.  

 

TAKK används vid många olika situationer i förskolan 

TAKK används av pedagoger vid många olika situationer i den dagliga verksamheten i 

förskolan vilket framkommer av undersökningens resultat. Den situation som allra flest 

respondenter använder sig av TAKK är vid matbordet när exempelvis frukost, lunch och 

mellanmål serveras. Totalt 87 % av respondenterna har svarat att de använder TAKK 

vid matsituationer. Även vid samlingar är det väldigt många av respondenterna som 

använder sig av TAKK, totalt 85 %. Vid pedagogisk verksamhet i förskolan är det 71 % 

av respondenterna som använder TAKK och vid utevistelse är det 67 % som använder 

sig av TAKK. Det är även många som använder TAKK vid den fria leken (62 %), vid 

omsorgssituationer t.ex. blöjbyten (52 %), vid lässtunder (51 %) och en liten del 

använder även TAKK vid sovvila (30 %).  

 

Resultatet visar även att en liten del av respondenterna som besvarat enkäten inte 

använder TAKK (2 %). Totalt 11 % av respondenterna har gett egna svar där det 

beskrivs vid vilka situationer de använder TAKK i förskolan. Av de svaren innefattar de 

flesta att TAKK används under hela dagen och vid alla situationer under dagen. En 

mindre del har beskrivit att de använder TAKK med kollegor, vid samtal och 

kommunikativa situationer samt att de använder TAKK vid påklädning och 

integritetsarbete. För att sammanfatta visar resultatet av enkätundersökningen att TAKK 

används av pedagoger vid många av de dagliga situationerna i förskolan (se Tabell 1 på 

nästa sida). Situationerna som angetts är generellt sett en vardag i förskolans 

verksamhet. 

  



 

12 

 

Tabell 1. Situationer i förskolan då TAKK används. 

Situation Procent % 

Matsituationer 87  

Samlingar 85 

Pedagogisk verksamhet 71 

Utevistelse 67 

Fri lek 62 

Omsorgs situationer 52 

Lässtunder 51 

Sovvila 30 

Använder inte TAKK 2 

Egna svar 11  

n= 253 

 

 

Många pedagoger är utbildade inom TAKK 

Av enkätundersökningens resultat framkommer det att lite mer än hälften av de 

respondenter som har besvarat enkäten har gått någon slags utbildning för att lära sig 

TAKK. Totalt 55 % av pedagogerna som har besvarat enkäten har gått utbildning inom 

TAKK och de allra flesta av dem har gått utbildning via sin kommun. Flera har även 

gått utbildning inom sin förskola/arbetsplats och  en del av respondenterna har kortfattat 

uppgett att de har utbildats inom TAKK via habilitering på sjukhus i deras svar på 

frågan var dem har gått sin utbildning inom TAKK. Tolkningen av detta som jag väljer 

att göra är att respondenterna har fått utbildning av tecken via habilitering på sjukhus 

med ett personligt syfte. Kanske att en närstående är i behov av teckenkommunikation 

och de därmed har erbjudits utbildning. Eftersom någon utförligare förklaring av vad 

respondenterna menar väljer jag att inte spekulera ytterligare utan enbart redovisar 

resultatet. En del av respondenterna har angett att de lärt sig TAKK via 

specialpedagog/logoped och en del har gått kurs på gymnasiet. Resultatet visar att 31 % 

av respondenterna som besvarat enkäten gärna vill utbilda sig inom TAKK och 

motsvarande 14 % har svarat att de inte har utbildning och inte är intresserad av att 

utbilda sig inom TAKK. För att sammanfatta resultatet så är det en relativt jämn 

fördelning av de som har utbildning av teckenkommunikation och de som inte har 

utbildning med 55 % mot 45 %. 

 

Internet bästa källan för information och arbetsmaterial inom TAKK 

De allra flesta av pedagogerna som besvarat enkäten hittar information/arbetsmaterial 

om TAKK via internet (68 %). Det är även många respondenter som tar reda på material 

via böcker och litteratur (45 %), via områdesansvarig på förskolan (33 %) och via 

föreläsningar eller liknande (31 %). En liten del av enkätens respondenter har svarat att 

de inte får någon information/arbetsmaterial om TAKK (8 %), att de inte tar reda på 

information eller arbetsmaterial (5 %) och att de inte använder TAKK (3 %). Resultatet 

visar även att 15 % av respondenterna får reda på information/arbetsmaterial kring 

teckenanvändande på andra sätt vilka innefattar via specialpedagog/habilitering, sociala 

medier (Facebook, Instagram etc.), via kollegor eller söker reda på material själv på 

andra sätt. Sammanfattningsvis går det att se att resultatet visar att det finns många olika 

sätt för att ta reda på information och leta efter arbetsmaterial om TAKK men att det 

mest använda sättet är internet. 
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TAKK borde användas mer i förskolan 

En majoritet av respondenterna anser att TAKK borde användas mer i förskolans 

verksamhet. Hela 94 % av de som besvarat enkäten anser att TAKK borde användas i 

större utsträckning. Resultatet visar att 3 % av respondenterna anser att TAKK används 

tillräckligt mycket i förskolan och 1 % har ingen åsikt om användandet av TAKK. 

Resultatet visar även att 2 % har angett egna svar vilka innefattar att TAKK borde 

användas i större utsträckning inom både förskolan och skolan. Sammanfattningsvis så 

visar resultatet att en stor majoritet av pedagogerna som deltagit i enkätundersökningen 

anser att tecken borde användas mer i förskolan.  

 

Syfte för användande av TAKK 

Pedagogerna har syften bakom sitt användande av TAKK tillsammans med barnen i 

förskolan (se Tabell 2). Av resultatet framkommer det att tecken kan användas för en 

rad olika syften och många av enkätens respondenter har flera olika syften bakom sitt 

teckenanvändande. Resultatet över vilka syften respondenterna har för sitt användande 

av TAKK har kategoriserats enligt likheter i de angivna svaren. Många av 

respondenterna har angett flera olika syften och svaret har då kategoriserats i flera 

teman. Svarsantalet är därför större än antalet respondenter på enkäten. Resultaten har 

kategoriserats i sju teman vilka jag presenterar nedanför med en tabell och sedan i text.  

 

 

Tabell 2. Pedagogers syfte med att använda TAKK. 

Tema Svarsantal 

Kommunikation/Inkludering/Saknad av 

språk 

103 

Språkförstärkande 52 

Barn i behov av särskilt stöd 50 

Språkutvecklande 42 

Annat 

modersmål/nyanlända/flerspråkighet 

36 

TAKK är roligt 11 

Fler språk/Rikare språk 10 

  

Totalt antal analyserade svar:  304 

n=304 

 

 

1. Kommunikation, inkludering och saknad av språk 

Av resultatet framkommer det att 103 respondenter använder TAKK med syfte som 

kategoriserats i det här temat. En majoritet av respondenterna har svarat att de använder 

TAKK i ett syfte för att möjliggöra kommunikation mellan pedagog - barn och barn – 

barn. Många av pedagogerna använder tecken för att kommunicera med alla barn och 

även vuxna, de anser att TAKK främjar och möjliggör kommunikation mellan alla 

individer.  

 
”Genom TAKK inkluderas alla barn och man öppnar upp vägen till språket”. 

(Förskollärare) 

 

”Ge alla barn en möjlighet att uttrycka sig samt förstå vad som sägs/kommuniceras” 

(Förskolechef/biträdandeförskolechef) 
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Vidare visar resultatet att pedagoger som deltagit i studien använder TAKK med syftet 

att hjälpa barn som ännu inte har erövrat språket, att tecken är ett bra hjälpmedel för 

barn som ännu inte kan uttrycka sig med tal och att barn som ännu inte har språket kan 

förmedla sin livsvärld genom att teckna. Det framkommer att många av pedagogerna 

använder TAKK i syftet med att alla ska inkluderas i förskolan och använder tecken för 

att alla barn har rätt till att kunna kommunicera med vuxna och andra barn. Resultatet 

visar att pedagoger använder TAKK för att inkludera alla barn och öppna upp vägen till 

språket, för att alla barn är hjälpta av att använda tecken vid kommunikationen och att 

pedagogerna växlar ner på tempot och pratar långsammare. 

 

 

2. Språkförstärkande 

Många av respondenterna använder TAKK i syftet att det fungerar som en metod för 

pedagoger att förstärka och förtydliga det som sägs, för barn att förstärka vad de vill 

säga/kommunicera, för att stärka förståelsen hos barn och som en allmän 

språkförstärkare. Det är 52 syften som har kategoriserats i det här temat. 

 
”Att ge tydligare språkförstärkande kommunikation till alla barn.” 

(Förskollärare) 

 

”Att göra det lättare för barnen att förstå när jag kommunicerar med dem eftersom jag 

använder både det verbala språket och TAKK.” 

(Förskollärare) 

 

”Jag använder de för att stärka förståelsen hos barnen och ge möjlighet att berätta vad 

man vill även om talet inte fungerar helt” 

(Barnskötare) 

 

 

Av resultatet framkommer det att många av pedagogerna som besvarat enkäten anser att 

tecken gör det lättare för barn att förstå när man kommunicerar med dem genom att 

använda både det verbala språket och teckenkommunikation. Genom att använda tecken 

kan barnen ”se” orden vilket gör det lättare för barnen att förstå när man kommunicerar 

med dem eftersom både det verbala språket och TAKK används. 

 

 

3. Barn i behov av särskilt stöd 

Enkätresultatet visar att många av respondenterna använder TAKK i syftet för barn i 

behov av särskilt stöd av det. Det kan vara barn med utvecklingsstörning/ 

funktionsnedsättning, barn med tal-/språksvårigheter eller barn som är sena med 

språket. Enligt resultatet är det en del av pedagogerna som besvarat enkäten som anser 

att tecken främst ska användas för de barn som har behov av språklig stimulans, 

kommunikationssvårigheter eller är sena med språket. Det framkommer även barn med 

funktionsnedsättning/hörselnedsättning och synliggörs som ett syfte för att använda sig 

av TAKK i förskolan. I det här temat har 50 syften kategoriserats. 

 
”TAKK ska främst användas till de barn som har behov av mer språklig stimulans.” 

(Förskolechef/biträdandeförskolechef) 
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4. Språkutvecklande 

En del av respondenterna använder TAKK i syftet med att främja barns språkliga 

utveckling vilket framkommer av enkätens resultat. Pedagoger som besvarat enkäten 

uppger att de använder tecken för att hjälpa och stimulera barns språkliga utveckling. 

Det framkommer av resultatet att tecken kan användas med syftet att få barns 

språkutveckling att vara mer än bara talspråket, att utveckla barns språkförståelse och 

det verbala språket. Det är 42 syften som kategoriserats i det här temat.  

 
”Att få barns språkutveckling att vara mer än bara tal.” 

(Barnskötare) 

 

”Att förstärka språkutvecklingen genom att förtydliga det talade språket” 

(Förskolechef/biträdandeförskolechef) 

 

 

”Utveckla alla barns språk och möjlighet att lära sig prata med alla.” 

(Förskollärare) 

 

 

5. Annat modersmål, nyanlända och flerspråkighet 

Flera respondenter använder TAKK ur ett syfte av att hjälpa barn med annat modersmål 

att kommunicera, även nyanlända barn och flerspråkiga barn vilket visas genom 

enkätens resultat. Resultatet visar att många av pedagogerna som svarat på enkäten 

anser att det finns positiva aspekter av att använda tecken i arbetet i förskolan med barn 

som har annat modersmål än svenska, nyanlända barn som kanske inte kan svenska alls 

och flerspråkiga barn. Det framkommer att TAKK ger dessa barn en ytterligare 

möjlighet till kommunikation tillsammans med andra barn och vuxna. Pedagogerna 

anser att teckenanvändande kan ge dessa barn en väg till att lära sig språket. Det är totalt 

36 syften som kategoriserats i det här temat.  

 
”Arbetar med små barn och i grupper där flertalet barn har annat modersmål. Ser tydligt 

hur barnen tar till sig tecknen och ges ytterligare möjlighet till kommunikation.” 

(Förskollärare) 

 

”Ett bra syfte och använda TAKK t.ex. när vi får barn från andra kulturer ett bra sätt att 

komma igång med språket.” 

(Barnskötare) 

 

”Vi ser att barn med annat modersmål har stor hjälp av TAKK. De kan kommunicera 

med alla kompisar.” 

(Förskollärare) 

 
 

 

6. TAKK är roligt 

Av enkätens resultat framkommer det att några av respondenterna använder TAKK i 

syftet med att det är roligt både för barn och för vuxna. I det här temat har 11 syften 

kategoriserats. 

 
”/…/ att arbeta med mindre barn och barn som behöver stöttning i tal är otroligt kul och 

spännande /…/” 

(Förskollärare) 

 

”Barnen tycker det är roligt att lära sig nya tecken. /…/” 

(Förskollärare) 
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Flera pedagoger lyfter fram att det är en glädje att se barn med svårigheter av olika slag 

kunna kommunicera med hjälp av TAKK. Det framkommer av resultatet att många 

pedagoger anser att tecken är roligt att använda och att det ger en stor glädje att använda 

det tillsammans med barn eftersom de tycker det är roligt med. Pedagoger anser att 

aktiviteter såsom exempelvis sånger blir roligare när man tecknar samtidigt. Barn och 

pedagoger känner glädje i att kunna förstå varandra genom teckenkommunikation.    

 

 

7. Fler språk och rikare språk 

Resultatet visar även att några respondenter använder TAKK i syftet med att det ger 

barnen fler språk och att barnen får ett rikare språk genom teckenanvändande. Det lyfts 

fram att ”med ytterligare ett språk, förstärka och förtydliga det talade språket, då barnen 

behöver många olika språk att fylla sin ryggsäck med.”. Det är 10 syften som 

kategoriserats i det här temat. 

 

 

Spontana tankar och åsikter kring TAKK 

Flera av respondenterna har valt att lyfta fram övriga tankar och åsikter som de har 

angående TAKK. Det synliggörs här att en del respondenter anser att alla i arbetslaget 

borde använda tecken samt att alla borde gå utbildning/få möjlighet att gå utbildning i 

TAKK. Vidare anser en del respondenter att de vill förtydliga att tecken är roligt att 

jobba med, både för barn och vuxna. Många pedagoger berättar att de endast har bra 

erfarenheter och positiva uppfattningar av TAKK att nämna.  

 
”/…/ men även att uppmärksamma tecken för att skapa förståelse kring människor som 

inte kan höra och använder sig av tecken för att kunna kommunicera.” 

(Barnskötare) 

 
”/…/ började med TAKK för två barns skull, en med autism och en med selektiv mutism. 

När vi märkte att det hade en positiv inverkan på alla barn i barngruppen och en del barn 

blev mer inkluderade via den kompletterande kommunikationen så kändes det som ett 

självklart val att fortsätta.” 

(Barnskötare) 

 

Många pedagoger väljer att nämna att de anser att användande av tecken är bra för alla 

barn och att tecken är bra för barns utveckling. Resultatet visar även  att en del 

respondenter anser att utbildning av TAKK borde ingå i förskollärar-, lärar- och 

barnskötarutbildningen. Det är även en del respondenter som anser att TAKK borde 

ingå i Läroplanen för förskolan. Slutligen visar resultatet att några respondenter har 

delat med sig av tips och idéer över hur man kan arbeta med tecken i förskolan. 

 
 

Sammanfattande kommentarer av resultat 
Resultatet av enkätundersökning har analyserats och tolkats utifrån det sociokulturella 

teoretiska perspektivet och granskats utifrån en didaktisk utgångspunkt. En central 

aspekt inom det sociokulturella perspektivet innebär att lärande och utveckling sker i 

sociala sammanhang tillsammans med andra människor och att använda sig av tecken i 

förskoleverksamheten innebär ett socialt samspel tillsammans med barngruppen. Det är 

möjligt att se en tydlig koppling mellan det sociokulturella perspektivet och den 

pedagogiska metoden TAKK. Av resultatet från min enkätundersökning tydliggörs det 

att flera av pedagogerna som besvarat enkäten betonar vikten av det sociala samspelet 

vid teckenanvändande. Många pedagoger poängterar att teckenanvändande är ett 
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hjälpmedel för att kunna göra sig förstådd och att barnen kan göra sig förstådda. Det 

synliggörs av resultatet att teckenanvändande gör att alla blir inkluderade och att det blir 

ett meningsfullt och glädjefyllt lärande tillsammans. Det framkommer av resultatet att 

majoriteten av pedagogerna som deltagit i enkäten använder sig av tecken varje dag och 

anser att tecken har en positiv inverkan på barnen. Det framkommer att genom att 

teckna kan barn och pedagoger lära och utvecklas tillsammans vilket relateras till det 

sociokulturella teoretiska perspektivet på lärande.  

 

Resultatet har granskats med en yrkesdidaktisk utgångspunkt för att analysera de 

didaktiska grunderna i pedagogernas användning av tecken. Det framkommer genom 

enkätunderökningen att pedagogerna har syften med sitt användande av tecken vilket 

tyder på att en viss planering sker av pedagogerna när det gäller undervisningen av 

TAKK. Genom resultatet framgår det att pedagogerna har en viss förståelse kring 

påverkande faktorer för undervisningen vilket ur ett didaktiskt perspektiv bevisas 

genom pedagogernas kunskap av området. Det blir tydligt utifrån resultatet att flera 

respondenter anser att det behövs ett syfte bakom användandet av TAKK och att 

användning av tecken varierar beroende på barngruppen och situationer för användande. 

Vilket ur ett didaktiskt perspektiv kan avläsas som att pedagogerna innefattar didaktiska 

grundfrågor vid sin planering och användande av TAKK tillsammans med barngruppen 

i förskolan. Av resultatet framkommer det dessutom att många pedagoger anser att 

tecken är ett effektivt verktyg att använda vid undervisningen i förskolans verksamhet.  

 

 

 

Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion av studien. Inledningsvis redogörs för en 

diskussion kring undersökningsmetoden, vilket följs av en diskussion av resultat, sedan 

presenteras studiens slutsatser och avslutas med en kort text om vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 
Det finns många fördelar med enkätundersökning som metod vilket jag har framhävt 

ovan. Men det finns även nackdelar med den här typen av metod i en undersökning 

vilket det är viktigt att man beaktar. Bryman (2011) beskriver att enkäter begränsar 

möjligheten till att ställa uppföljningsfrågor, i jämförelse till intervjuer vilket jag tagit 

hänsyn till när jag formulerade min enkät och den allra sista frågan i enkäten där 

respondenterna fick möjlighet att skriva om de hade något övrigt kring TAKK som de 

ville dela med sig av.  Vetenskapsrådet (2017) skriver att individers anonymitet kan 

uppnås genom att insamlingen av material inte innefattar att identiteten av respondenter 

antecknas. Metoden som använts försäkrar att enkätdeltagarnas anonymitet bevaras 

genom att inga identiteter sparas vid användande av den här metoden.  

 

Bryman (2011) hävdar även att man aldrig vet vem som svarar på enkäten och att det 

finns risk att man inte får med all information i sin enkät eftersom respondenterna själva 

väljer hur mycket de vill skriva. Jag anser att Bryman framhåller en viktig aspekt av 

enkätundersökning som metod och instämmer med det eftersom i undersökningen jag 

genomfört har respondenterna delat med sig av det innehåll som de själva väljer. Vilket 

inte nödvändigtvis behöver visa på verkligheten. När det gäller mitt val av metod för 

enkätundersökning och att använda en webbenkät så medför det att i princip vilken 

person som helst kan besvara enkäten och det är svårt att veta att alla respondenter 

verkligen är pedagoger i förskola. Jag har tagit hänsyn till detta när jag presenterar mina 
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resultat och hänvisar till att resultatet redogör för vad respondenterna/ pedagogerna som 

deltagit i underökningen har svarat. Vilket inte får förknippas med att det ska visa en 

veklighet av alla pedagogers uppfattningar.  

 

Avslutningsvis angående metoden vill jag tillägga att metoden har varit effektiv i 

undersökningen vilket genererat många deltagare och ett användbart resultat. Metoden 

fungerar bra när det handlar om att undersöka individers åsikter i och med att deras 

anonymitet bevaras vilket jag tror många lägger vikt vid när det gäller deltagande i en 

undersökning av det här slaget. Undersökningen hade kunnat kompletteras genom att 

även använda sig av metoden intervjuer men detta valdes bort pågrund av att arbetet 

skrevs av mig ensam. Öppna frågor inkluderades istället i enkätundersökningen. Vid en 

underökning genomförd med enkät som metod medförs en risk över att endast individer 

som anser att undersökningens ämne är intressant vill delta. Jag misstänker att detta kan 

vara möjligt i min undersökning då resultatet visar övergripande positiva uppfattningar 

och åsikter kring TAKK vilket kan tyda på att endast individer som finner ämnet TAKK 

intressant och viktigt har valt att besvara enkäten och delta i undersökningen. Det är 

viktigt att ta hänsyn till den här aspekten när resultatet betraktas och att komma ihåg att 

resultatet endast visar pedagogerna som deltagit i undersökningens åsikter och 

uppfattningar angående ämnet.  

 

Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras underökningens resultat i relation till forskning och 

litteratur. Det centrala i den här underökningen är att belysa vad förskolepedagoger har 

för uppfattningar och åsikter angående Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation. Pedagogers syfte och användning av TAKK är även av fokus samt hur 

och vid vilka situationer som det används i förskolan. Resultatet visar ett brett utbud 

kring pedagogers uppfattningar och åsikter av TAKK vilket bidrar med att det går att 

synliggöra många olika perspektiv på användningen av tecken i förskoleverksamheten.  

 

Johnston et al. (2005) framhåller argument i likhet med Tisell (2009) om att det är svårt 

för barn att börja tala då det krävs en stor kontroll över mun och stämband, därför kan 

det vara lättare för barn att göra tecken då barn har lättare att få kontroll över händernas 

motorik. Argumentet representerar en realistisk bild över barns utvecklande fram till att 

kunna uttrycka sig verbalt och det finns många barn som faktiskt har problem med det. 

Resultatet av undersökningen styrker det här argumentet eftersom pedagoger anser att 

de använder tecken med barnen för att det är lättare rent motoriskt för barn att använda 

än vad talet är. Pedagoger använder TAKK eftersom för många barn är det lättare att 

uttrycka sig med tecken än verbalt. Genom resultatet framkommer det att pedagoger 

anser att det finns många barn som verkligen är i behov av och gynnas av tecken vilka 

inkluderar barn men försenat språk/språksvårigheter, barn med annat modersmål än 

svenska, barn med hörselnedsättning, barn med utvecklingsstörning och barn med 

funktionshinder. Resultatet visar även att en stor del av pedagogerna tycker att TAKK 

borde användas med alla barn i förskolan.   

 

Barker et al. (2013) anser att barn som är i behov av alternativa metoder för 

kommunikation gynnas av att även människorna runt omkring har kunskap om och kan 

kommunicera på samma sätt. Det argumentet nämns även av Tisell (2009) och Heister 

Trygg (2010) som jag beskrivit ovan. Det här påståendet bidrar med ett viktigt argument 

för att använda tecken tillsammans med hela barngruppen. Att låta alla barn använda sig 

av tecken med alla barnen i barngruppen och inte enbart de som är i behov av det kan 

möjliggöra för ytterligare kommunikation mellan barnen. På det sättet blir 
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teckenanvändande ett inkluderande förhållningssätt i förskolan vilket framkommer utav 

undersökningsresultatet som ett syfte för att använda TAKK. 

 

I resultatet av undersökningen framkom det att en del pedagoger anser att TAKK är bra 

att använda för barn som har svårt att kommunicera verbalt eftersom dessa barn kan 

inkluderas i kommunikationen och därmed kan frustration från barnet undvikas. Att 

teckenanvändande kan resultera i en minskad frustration från barn och kanske vuxna 

med argumenteras av bl.a. Johnston et al. (2005), Mueller et al. (2014) och Heister 

Trygg (2010) vilket visar att det är en uppmärksammad och viktig aspekt som 

argumenterar för att tecken är fördelaktigt att använda med barn.  

 

Det finns mycket som talar för att TAKK är en bra metod att använda för att främja 

kommunikationen mellan vuxna och barn inom förskolan. Av resultatet av 

undersökningen framkommer det att många pedagoger gärna vill använda det i större 

utsträckning tillsammans med kollegor också. En övervägande positiv bild av tecken 

har framkommit av undersökningen och belyst många viktiga syften för att använda sig 

av teckenkommunikation. Det framkommer av resultatet att det mest använda syftet vid 

teckenanvändande är för att främja kommunikation och att inkludera alla. 

 

När det gäller användande av TAKK tillsammans med barn är det vanligt att det 

fokuseras på att det ska vara ett verktyg för att hjälpa språkutvecklingen hos barn. Den 

här aspekten av teckenanvändande som språkutvecklande både styrks och motsägs i 

forskning vilket gör det svårt att utvärdera om TAKK verkligen hjälper barns 

språkutveckling och det får lämnas till framtida forskning att visa. Av resultatet i 

undersökningen finns det dock många som använder TAKK i syftet för att verka 

språkutvecklande hos barnen vilket ändå kan ses som en bra strategi eftersom det 

mycket väl kan bli ett bra resultat av. I den här undersökningen framkommer dessutom 

andra syften och användnings områden för TAKK  som viktiga och gynnsamma. Många 

pedagoger använder teckenkommunikation som en förstärkare till det talade språket för 

att barn ska kunna förstå lättare. En del pedagoger använder tecken för att hjälpa barn 

som är i behov av kommunikationsstöd och flera använder tecken i syftet med att hjälpa 

barns språkutveckling. En annan anledning till att använda TAKK som flera pedagoger 

anser är för barn med annat modersmål än svenska.  

 

Resultatet av undersökningen visar att en majoritet av pedagogerna som besvarat 

enkäten använder sig av TAKK i förskolan varje dag och vid en rad olika situationer 

genom dagen. Däremot anser även en majoritet av alla pedagogerna att TAKK borde 

användas mer inom förskolan vilket jag anser kan tyda på min punkt under 

metoddiskussionen där jag nämner att eventuellt endast personer som finner TAKK av 

intresse personligen har valt att delta i undersökningen. Eftersom resultatet tyder på att 

TAKK redan används i stor utsträckning men många pedagoger ändå anser att det borde 

användas mer och prioriteras mer i förskolan. Flera betonar även att de anser att 

kollegorna borde använda TAKK mer. Som det ser ut just nu är TAKK inte någon del 

av styrdokument vilket gör det svårt att kräva ett större användande men jag anser här 

att det går att hänvisa till Tissel (2009) och hennes argument angående att det är ens 

eget intresse för TAKK som styr hur mycket man vill använda det.  
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Slutsatser  
Den här studien belyser pedagogers syn på att använda TAKK i förskolan. Det 

innefattar varför pedagogernas använder TAKK och deras bakomliggande syfte. 

Pedagogers uppfattningar och åsikter synliggörs i studien likaså de 

användningsområden pedagogerna använder sig av TAKK vid. Studien belyser att 

pedagogerna som deltagit i undersökningen har en positiv uppfattning av användandet 

av TAKK i förskolan. Pedagogerna anser att TAKK har många bra 

användningsområden och med fördel kan användas för alla barn i förskolan. Studien 

visar att många pedagoger använder sig av TAKK dagligen och många anser även att 

TAKK borde användas mer. Flera viktiga och användbara syften framkommer genom 

studien vilket tyder på att pedagogerna har genomtänkta syften för att använda TAKK.  

 

Studien visar att pedagogerna använder sig av TAKK vid många olika situationer i den 

dagliga verksamheten i förskolan. Pedagogerna använder TAKK allra mest vid 

matbordet, samlingar och vid pedagogisk verksamhet. Ungefär hälften av alla 

pedagoger som deltagit har utbildat sig inom TAKK och det finns även ett stort intresse 

för att vilja gå utbildning. Det framkommer att det finns många olika sätt att få 

information och arbetsmaterial om TAKK där de vanligaste är via internet och litteratur. 

Den forskning som redovisas i studien visar att tecken med fördel kan användas för att 

främja kommunikation mellan individer vilket pedagogerna i undersökningen anser vara 

en viktig anledning för att använda TAKK. Tecken som komplement till talspråket kan 

användas för att möjliggöra kommunikation mellan alla och att inkludera alla inom 

förskolan. I ett sociokulturellt perspektiv kan TAKK användas som en metod för ett 

gemensamt meningsfullt utvecklande och lärande. Att teckna tillsammans med 

förskolebarnen möjliggör för ett socialt samspel.  

 

 

Vidare forskning 
Att forskning av teckenanvändande i samband med talspråket är mycket begränsad har 

jag beskrivit ovan men det är även flera författare som belyser det här problemet. 

Heister Trygg (2010) anser att det saknas och krävs mer forskning och dokumentation 

kring den pedagogiska metoden TAKK en åsikt som delas av Moses et al. (2015) som 

skriver i sin artikel att forskning av tecken som metod för språkutveckling är mycket väl 

behövligt. Barker et al. (2013) anser att det behövs mer forskning på alternativa 

kommunikationsmetoder dels för att pedagoger ska få bättre utbildning i det men även 

för att få mer bevis på vilken inverkan det har för barns utveckling. Även Mueller et al. 

(2014) beskriver att det är en stor brist på forskning kring teckenanvändande bland 

yngre barn och eftersom det finns ett ökande intresse för tecken är det mycket 

nödvändigt med vidare forskning på ämnet.  

 

Min studie har undersökt och belyst pedagogers uppfattningar kring användandet av 

TAKK i förskolan men som jag har uppfattat utifrån mina sökningar av tidigare 

forskning så saknas det forskning på vad barn har för uppfattningar av TAKK. Med 

hänsyn till detta blir mitt förslag till vidare forskning inom ämnesområdet att undersöka 

och belysa vad barn har för uppfattningar av TAKK. 
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Bilaga 1 
 

Några tips för den som vill lära sig mer om TAKK 
 

Hemsidor: 

http://www.spsm.se 

(Klicka dig vidare på Stöd – Specialpedagogiskt stöd – Språk och kommunikation – 

Alternativ och kompletterande kommunikation – Tecken som AKK) 

 

http://www.teckna.se  

 

https://onlyforheroes.se  

 

http://www.takkforspraket.se  

 

 

Appar i App Store: 

 

TAKK – Lär dig AKK med hjälp av videosekvenser, av Digitalt Hjärta AB 

 

Teckenskatten, av Asa Raab 

 

TAKK, av Bam Språkteknik  

 

 

Youtube: 

 

Sök på TAKK och klicka dig vidare. 

 

 

  

http://www.spsm.se/
http://www.teckna.se/
https://onlyforheroes.se/
http://www.takkforspraket.se/
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Bilaga 2 
Enkätfrågor  

Din yrkesroll inom förskolan är: 

o Barnskötare 

o Förskollärare 

o Förskolechef/Biträdandeförskolechef  

o Lärare 

Hur länge har du arbetat i förskola? 

o 0 – 5 år 

o 5 – 10 år 

o 10 – 15 år 

o 15 – 20 år 

o 20 år +  

Har du erfarenhet av TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) i förskolan: 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

Hur ofta använder du dig av TAKK i ditt yrke? 

o Varje dag 

o Några gånger i veckan 

o Några gånger i månaden 

o Några gånger per år 

o Aldrig 

Hur anser du att TAKK påverkar barns språk- och kommunikationsutveckling?  

o Positivt   

o Negativt 

o Påverkar inget alls   

o Annat (öppet svar) 

 

För vilka barn är TAKK gynnsamt för deras språk- och kommunikationsutveckling?  

o Alla barn   

o Inga barn   

o Endast för barn med talsvårigheter/utvecklingsstörning/funktionsnedsättning 

o Endast för barn utan talsvårigheter/utvecklingsstörning/funktionsnedsättning   

o Annat (öppet svar) 
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Vid vilka situationer använder du dig av TAKK? (flera svar möjliga) 

o Samlingar 

o Matsituationer (vid frukost/lunch/mellanmål) 

o Pedagogisk verksamhet 

o Utevistelse 

o Omsorg (blöjbyten etc.) 

o Sovvila 

o Lässtund 

o Fri lek 

o Annat (öppet svar)  

o Jag använder inte TAKK 

 

Har du gått utbildning inom TAKK: (Vid svar Ja vänligen skriv vilken utbildning du 

har) 

o Nej 

o Nej men vill gärna gå utbildning. 

o Ja (öppet svar) 

 

Hur får du/ditt arbetslag reda på information/arbetsmaterial inom TAKK? (Flera 

svarsalternativ möjligt) 

o Via områdesansvarig på förskolan 

o Via internet 

o Via böcker/litteratur 

o Via föreläsning eller liknande 

o Jag/vi får ingen information 

o Jag/vi tar inte reda på information/arbetsmaterial 

o Jag/vi använder inte TAKK 

o Annat (öppet svar) 

 

Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på din egen uppfattning om TAKK 

i förskolan (eget svar är möjligt):  

o TAKK används tillräckligt mycket i förskolan 

o TAKK borde användas mer i förskolan 

o TAKK borde inte användas i förskolan 

o Ingen åsikt 

o Annat (öppet svar) 

 

Vilket syfte har du som användare av TAKK? (Motivera gärna ditt svar) 

o (öppet svar) 

 

Har du någon annan tanke/åsikt/uppfattning kring TAKK som du vill dela med dig av? 

o  (öppet svar) 
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Bilaga 3 
Följebrev Enkätundersökning  
 

Hej, 

Jag heter Lovisa och studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Jag skriver under höstterminen mitt examensarbete i didaktik och har valt att 

rikta in mig på TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). 

Med TAKK syftar jag på användandet av tecken som stöd tillsammans med det verbala 

språket. Studiens syfte är att undersöka förskolepersonalens uppfattningar kring 

användandet av TAKK i förskolan.  

För att få samla in material till min studie har jag valt att genomföra en 

enkätundersökning och jag bifogar en länk till en webbenkät som jag gärna ser att så 

många som möjligt vill svara på. Enkäten och följebrevet skickas ut till ett flertal 

förskolechefer och förskolor i utvalda kommuner i landet. Den riktar sig till 

förskolechefer och all pedagogisk personal som arbetar i förskola för att få en vidgad 

kunskap kring ämnet.  

Deltagandet i studien är frivilligt och alla svar är anonyma. Du kan avbryta enkäten och 

deltagande när Du vill, om Du så önskar (Vetenskapsrådet, 2017). Det insamlade 

materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete.  

Examensarbetet kommer att läsas av mig, min handledare och en examinator. Efter 

godkännande kommer examensarbetet att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, http://www.diva-portal.org) och bli en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. 

Jag skulle uppskatta om Ni besvarar min enkät senast den 20 november 2017. 

 

Länk:  

 

Vid frågor är Ni välkomna att kontakta mig eller min handledare via mail.  

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar, 

Lovisa Hoffman,  xxxx@xxx.xx 

 

Handledare: Annie Hammarberg, annie.hammarberg@hig.se 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:xxxx@xxx.x
mailto:annie.hammarberg@hig.se

