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Abstract  

I denna studie har vi tittat närmare på i vilka situationer TAKK används i förskolan, samt pedagogernas 
uppfattning av TAKK i verksamheten. Vi har sökt efter forskning inom området och gjort en enkätstudie 
där vi ställt frågor till pedagoger som är verksamma inom förskolan. Pedagogernas uppfattningar om 
arbetet med TAKK har vi sedan jämfört med den forskning vi hittat. Detta för att se om pedagogernas 
uppfattning stöds av forskningen. Resultatet av enkätstudien visar att pedagogerna ser positiva effekter 
med användandet av TAKK i verksamheten. Det påvisar att respondenterna ser att TAKK stöttar barnen 
i deras språkutveckling och underlättar konflikthantering. Minst en pedagog per avdelning har utbildning 
inom TAKK och antalet utbildade pedagoger ökar stadigt. I resultatet framgår även att barn som saknar 
det verbala språket kan förmedla sina känslor genom TAKK istället för att bitas och rivas i frustration 
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Förord  

Denna studie har skrivits som examensarbete inom området för utbildningsvetenskap, vid 

Högskolan Kristianstad under våren 2017.  

Anledningen till att vi valt att studera pedagogers uppfattning om användning av TAKK i 

förskolans verksamhet, är att vi själva är väldigt intresserade av TAKK. Vi har båda två 

utbildning inom TAKK och arbetar med det i våra verksamheter. Processen med arbetet har 

genererat såväl glädje som frustration. Det har varit intressant och lärorikt att göra denna 

studie.  

För att ha möjlighet att genomföra studien har vi varit beroende av vissa personers hjälp, 

kunskap och stöttning. Dessa personer vill vi sända ett stort tack till. Vi vill även tacka de 

pedagoger som deltagit i enkäten och de som tagit sig tid att skriva några rader till oss. Ett 

extra stort tack till våra nära och kära som stått ut med oss under denna period och stöttat oss i 

arbetet. Vi vill även tacka vår handledare Hanna Sepp som har varit en underbar stöttepelare 

och hjälp på vägen.  

2017-03-15 

Anna Ekman och Theresé Gybäck  
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1. Inledning 

“Jag vill lämna en liten berättelse till er där man kan se hur TAKK har hjälpt och gjort stor 

skillnad för ett barn. Vi fick en ny pojke i gruppen, han var 2,5 år. Pojken hade inte något språk 

förutom "grymtande" det gjorde att han dels drog sig undan de andra barnen eller att han slogs 

och var utåtagerande. Vi i personalen fick i samma veva reda på att vi skulle gå utbildning i 

TAKK, detta gällde för all personal i hela kommunen. Vi pratade med pojkens föräldrar om 

detta och att vi trodde att det kunde hjälpa honom. När vi förklarade vad TAKK är så använde 

vi tecknet för äpple till mamman. Efter några dagar äter vi mellanmål och det serveras 

äppelbitar, vi använder tecknet för äpple och pojken har efter ett tag förstått sambandet mellan 

tecknet och äppelbitarna. Han är överlycklig!! Och vi också så klart. Han går för att tvätta sig 

och möter sin mamma i hallen. Då tecknar han äpple till henne och hon kom ihåg vårt samtal 

och säger: - Har du ätit äpple? Pojken blev så glad så han grät. Mamman och vi också. Sen gick 

det så bra, vi använde TAKK med alla barnen. Pojkens språk blev sakta men säkert bättre och 

bättre. Vi berättade för ledaren på vår TAKK-utbildning om denna situation och hon blev helt 

tagen, nu använder hon den i sina kurser som ett exempel.” (Okänd, taget från pilotstudien) 

 

Alla har rätt till ett språk för att kunna kommunicera med sin omgivning (Eriksson, 2016). 

Yngre barn som inte har kommit så långt i sin språkutveckling har svårt att göra sig förstådda. 

De finmotoriska mun- och tung rörelserna som behövs för att kunna prata är svåra att lära sig. 

Genom att använda TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) som stöd 

i barnens språkutveckling stödjer man deras möjligheter till kommunikation. Detta på grund av 

att man inom teckenspråk/TAKK använder sig av grovmotoriska rörelser, vilket barn har lättare 

för (Cramèr-Wolrath, 2015).  

 

TAKK är en metod, som innebär att man använder tecken till talat språk, tecknet är det samma 

som i svenska teckenspråket (Heister Trygg, 2010). Man använder då enstaka tecken och de 

behöver inte kombineras med andra tecken utan kombineras med tal. Det är en trygghet att 

kunna bli förstådd och det stärker självförtroendet att kunna kommunicera (Mounty, et al., 

2013). TAKK ger barnen ett språkligt redskap för att underlätta samspel. Det talade och skrivna 

språket kan vara begränsande för såväl barn som vuxna i vårt samhälle och vi behöver därför 

finna olika sätt att kommunicera (Mounty, et al., 2013). Det kanske känns lite oroligt att påbörja 

ett användande av TAKK, men det gäller att våga utforska detta med barnen. Det bästa är att 

börja smått med ett tecken för att sedan fylla på med fler (Eriksson, 2016).  



7 

 

Många studier har gjort om TAKK och det finns en hel del forskning kring hur TAKK används 

i förskolans verksamhet. Däremot finns det endast lite forskning kring pedagogernas 

uppfattning om TAKK. Av föregående anledning har vi valt denna inriktning för att, på så sätt, 

bidra till en ökad förståelse om TAKK´s inverkan på förskolans verksamhet från pedagogernas 

synvinkel.  

 

 

2. Syfte 

Syfte med denna studie är att ta reda på i vilka situationer pedagoger använder TAKK i 

verksamheten och hur de uppfattar TAKK.  
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3. Litteraturbakgrund – forskningsöversikt 

I litteraturbakgrunden beskrivs vad TAKK är, hur det uppkom och resultat av tidigare 

forskarstudier. Eftersom TAKK uppkom ur teckenspråket har vi valt att även ta med detta i 

vår litteraturbakgrund. På så sätt hoppas vi kunna ge er en djupare förståelse för TAKK´s 

ursprung och betydelse.   

 

3.1. Teckenspråk 

Teckenspråket erkändes, som dövas första språk, av den svenska regeringen 1981 (Sveriges 

dövas riksförbund, 2014). I och med detta blev Sverige det första landet, i världen, att officiellt 

erkänna teckenspråket som ett språk. Döva tillhör en såväl kulturell som språklig minoritet. 

Trots att teckenspråket är deras första språk är tvåspråkighet ett måste för att de ska kunna delta 

i samhället fullt ut (Sveriges dövas riksförbund, 2014).  

 

Talspråket och teckenspråket har olika uttryckssätt. Medan talspråket utövas verbalt med rösten 

och uppfattas auditivt med hörseln, så kallad vokal – auditiv modalitet, så utövas teckenspråket 

istället med handrörelser, gester, kroppsspråk och ansiktsmimik, så kallad gestuell – visuell 

modalitet (Cramèr-Wolrath, 2015). Alla talade språk består av ord. Dessa ord är uppbyggda av 

sammansatta språkljud. Språkljuden och orden bildar, tillsammans med grammatik, meningar. 

Dessa meningar uttrycks i en särskild ordning (Heister Trygg, 2010). Anledningen är att vi med 

hörseln tar in ett ord i taget. Eftersom vår syn har en annan funktion än hörseln kan vi uppfatta 

flera saker samtidigt med synen. Vi kan se händerna teckna samtidigt som vi ser grammatiken 

uttryckas i såväl ansikte som med kroppsspråket. Detta är anledningen till att teckenspråket, till 

skillnad från talspråket, inte är uppbyggt i ordningsföljd (Cramèr-Wolrath, 2015). 

 

Precis som med den talade svenskan så är teckenspråket ett nationellt språk. Det finns i 

dagsläget 160 olika teckenspråk spridda över hela världen (Sveriges dövas riksförbund, 2014). 

 

Tecken uppmuntrar barnens språkliga lärande och ömsesidiga kommunikation (Acredolo & 

Goodwyn, 1988), oavsett om de är hörande, hörselskadade eller döva (Cramèr-Wolrath, 2015).  

Sirén (1997) menar på att de som har teckenspråk som sitt förstaspråk är döva eller gravt 

hörselskadade personer. De erövrar sitt språk på samma sätt som de som har talspråk som 
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förstaspråk. Vilket innebär att de inte behöver någon inlärningsstrategi och därför tillhör de inte 

heller den grupp som behöver stödjande eller alternativ kommunikation.  

 

3.1.1.  Babytecken 

Enligt experter kan barn, redan vid sex månaders ålder, minnas tecken. Vid åtta månaders ålder 

kan de imitera rörelser och teckna enstaka tecken (Glairon, 2003). Många hörande föräldrar har 

därför börjat använda teckenspråk till sina bebisar. Forskning visar att detta har en positiv effekt 

på deras framtida språkutveckling (Heister Trygg, 2010). Dessa effekter innefattar ett 

påskyndande av deras språkutveckling (Glairon, 2003) vilket ger även mycket små barn, som 

ännu inte har den verbala förmågan, en möjlighet att kommunicera sina behov. Det minskar 

även den frustration som kan uppstå när barnet inte kan uttrycka sina behov, känslor och 

önskemål (Heister Trygg, 2010). En minskad frustration hos barnet minskar också risken för 

konflikter i lek med andra barn (Brereton, 2008). 

 

3.1.2. Flerspråkighet 

Forskning har påvisat att flerspråkighet är en fördel, inte bara för att man kan fler språk och den 

kultur språken med för sig, utan även att det gör att hjärnan blir flexibel. En hjärna som är 

flerspråkig är lärd att språk kan uttryckas på olika sätt. Detta medför att man försöker finna 

många olika lösningar när man står inför utmaningar. Idag finns det ett stort intresse hos 

föräldrar och förskolor att använda sig av tecken även till hörande barn (Cramèr-Wolrath, 

2015). 

 

Cramér-Wolraths (2015) forskning tyder på att barn som använder tecken tidigare kan göra sig 

förstådda. Detta då de kan använda sig av grovmotoriska rörelser, men de finmotoriska 

rörelserna som behövs vid tal kan de ännu inte klara av. Forskaren Joseph Garcia menar att det 

krävs en skicklighet och mognad hos cirka 200 muskler i ansiktet och halsen för att behärska 

det talade språket (Yost, 2003 ). Det är därför barn kan använda tecken långt innan de kan tala. 

Det finns forskning som tyder på att barn som lärt sig tecken presterar högre än sina jämnåriga 

kompisar (Cramèr-Wolrath, 2015). Vidare kan man läsa om hur förutsättningarna är väldigt 

positiva till att vara flerspråkig i barns tidiga åldrar.  Forskningen kring tvåspråkighet riktade 
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sig i första hand mot barn som talar två språk men sen så ändrades den till att innefatta att även 

de barn som talar teckenspråk räknas som två/flerspråkiga.  

 

Det finns hjärnforskning som påvisar att talade och tecknade språk aktiverar samma område i 

hjärnan. Det finns flera forskningar runt om i världen som har konstaterat att tecken och 

teckenspråk har varit en fördel för att lära sig det talade språket (Cramèr-Wolrath, 2015). 

 

Cramér-Wolrath (2015) tror att orsaken till att tecken har en sådan effekt på barns 

språkinlärning kan vara att de vuxna runt omkring barnet förstår vad barnet vill. Detta kan 

innebära att vuxna ser barnet som kompetent, vilket gör att man ger utmaningar som ligger 

strax över dess nivå och utmanar därför barnet och stimulerar dess utveckling framåt. I enlighet 

med Vygotskijs (2013) teori om den proximala utvecklingszonen, samt hans teori om att vi, 

genom vårt förhållningssätt, i sociala interaktioner med andra ständigt utmanas i våra tankar. 

Yngre barns sociala fokus betyder att utveckling sker i socialt samspel med andra.  

 

Mountys, Puccis och Harmons (2013) studier bygger på tvåspråkig undervisning, teckenspråk 

och engelska. Undervisningen är en tidig tillgång till ett visuellt språk för döva elever. Dessa 

elever har tvåspråkigt hem och klassrum vilket ger dem en stark grund för läs- och 

skrivutveckling. En medvetenhet om tvåspråkig fördel för hörande och särskilt döva barn har 

den tvåspråkiga strategin, att använda teckenspråk hämmas på grund av en brist på förståelse 

från samhällsmässiga och språkmässiga principer. 

 

Genom en bra utbildningsmöjlighet i utvecklingen av språk och sociala identiteter, i båda 

språken, kan eleverna se sig själva och andra som jämlika medborgare i ett språkligt och 

mångkulturellt samhälle. I denna forskning kan man se hur flerspråkighet påverkar vårt inre jag 

och samhället. Stor vikt läggs i att man möjliggör en språkutveckling så man kan göra sig 

förstådd i sammanhanget man befinner sig i (Mounty, et al., 2013). 
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3.2. TAKK 

 

Sent på 1970-talet, samtidigt som teckenspråket utvecklades (Sirén, 1997) började man även, 

i Sverige, använda tecken till hörande (Heister Trygg, 2010).  Barnen, i fråga, var i behov av 

stöd i sin kommunikations- och språkutveckling. Europeiska folket var en del av dem som var 

positiva till användandet av tecken till hörande (Sirén, 1997). Detta utvecklades vidare och 

formeln TAKK uppkom. På 80-talet hade TAKK fått vind i seglet och det fanns kurser i 

teckenkommunikation (Heister Trygg, 2010). Det fanns dock lite osäkerhet kring om tecken 

kommunikationen kunde störa talutvecklingen (Heister Trygg, 2010). Under 90-talet fortsatte 

utbildningarna inom tecken och så även diskussionerna om rätt och fel i metoden (Heister 

Trygg, 2010). I förskolan har man under årtionde arbetat med TAKK till barn och då oftast 

barn med funktionsnedsättning. I takt med att fler pedagoger använde tecken såg allt fler en 

positiv effekt av användandet av tecken. Detta har lett vidare till att de testat att använda 

tecken även till andra målgrupper (Heister Trygg, 2010).  

 

 

TAKK är ett nationellt etablerat begrepp skriver Heister-Trygg (2010). Heister-Trygg (2010) 

skriver vidare att det finns ett särskilt syfte med att använda TAKK och att det finns 

grundläggande teorier det används utifrån. Därför är begreppet TAKK att föredra. Detta 

eftersom TAKK är en metod som underlättar kommunikationen och inte ett språk. När TAKK 

används i samspel byggs ett “språk”. Inom TAKK använder man alltid tecken ihop med talat 

språk och det är talspråkets grammatik som följs (Heister Trygg, 2010). Sirén (1997) menar 

att det antal tecken som används i kommunikationen beror på individerna som ingår i 

samtalet. 

 

 

Barnen behärskar tecknens grovmotoriska rörelser innan de har förmågan att forma språket 

finmotoriskt med munnen (Cramèr-Wolrath, 2015). Därför blir tecken en så viktig ingång till 

språket och för många barn en väg till kommunikation och delaktighet (Lyxell, 2014). För 

andra barn blir det ett stöd, ett tydliggörande och en förstärkning till det talade språket. 

Eriksson (2016) beskriver exempelvis i sin artikel att barnen, när de får frågan ”Vilken färg 

vill du ha?” tidigt kan formulera ett svar genom att peka på munnen (som är tecknet för färgen 

röd) eller peka på ögat (som är tecknet för färgen blå).   



12 

 

En stor del av lärandet sker visuellt (Lyxell, 2014). I takt med att barnen fyller på sitt 

gestuella - visuella ordförråd kan tecken hjälpa dem att utveckla det talade språket. Ett 

exempel är ordet mjölk, som är ganska svårt att säga, men att teckna mjölk genom att göra en 

gest av att dra i spenar är något som de allra flesta behärskar. Tecken ökar intresset för talat 

språk, det involverar fler sinnen, bidrar till ögonkontakt och blir till en konkret brygga mellan 

olika språk. När pedagogen tecknar till det talade språket ger det också ett lugn och en 

struktur som delar upp orden vilket kan hjälpa många barn (Mounty, et al., 2013). 

 

3.2.1. Användning av TAKK 

Tecken som alternativ kompletterande kommunikation, används mestadels som 

kommunikation med hörande barn som lider av någon form av språkstörning (Lyxell, 2014) 

samt, i allt större utsträckning, med de barn som behöver stöd i sin tal- och språkutveckling 

(Heister Trygg, 2010). Detta är en utveckling av alternativ och kompletterande kommunikation 

där kommunikationen sker med tal och visuella hjälpmedel. För en del barn är det lättare att 

förstå när man använder TAKK, genom användandet kan barnen lättare delta i interaktioner 

med andra. Detta har visat sig ha en positiv inverkan på språkutvecklingen (Lyxell, 2014). 

 

När TAKK används krävs ögonkontakt vilket kräver större koncentration. TAKK används mer 

och mer till alla barn och inte bara till dem med språkstörning. Detta är något som fler studier 

visar på är ett bra komplement till talspråket för barns språkutveckling och 

ordförrådsutveckling. Tyvärr visar det även på att många pedagoger inom förskolan har låg 

kunskap eftersom det säger att det använder teckenspråk istället för att säga att det använder 

TAKK som de egentligen gör (Acredolo & Goodwyn, 2010).  

 

Heister Trygg (2010) menar på att om man fått tecken som liten är det vanligt att man även 

använder det i högre ålder. Då under förutsättning att omgivningen fortsätter med tecken. En 

vuxen som använder TAKK har vanligtvis använt tecken, av olika anledningar, som liten. Om 

tecken används lite eller inte alls kan det uppfattas som att tecken behovet har minskat i en ny 

miljö. Heister Trygg (2010) anser däremot att behovet kan finnas kvar, men att omgivningen 

inte använder TAKK eller kanske till och med inte kan tecken. Heister Trygg (2010) menar 

även på att det inte bara är barn som har lätt för att lära sig TAKK utan även vuxna, så länge 

som även omgivningen kan TAKK. 
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3.3. Kommunikationssvårigheter 

Brereton (2008) har gjort en studie kring hur TAKK används som stöd för barn med 

kommunikationssvårigheter. Det barn som Brereton följer i studien har aggressionsutbrott och 

de andra barnen är rädda för barnet i fråga. Vad som gör att barnet har dessa utbrott framgår 

inte från början. Barnet har även svårt att sitta still länge, men så fort pedagogerna börjar ta in 

TAKK i undervisningen och i vardags situationerna så ser de en markant skillnad. Barnet som 

följs i studien är det barn som har lättast att ta till sig tecknet som används och ber också om att 

få lära sig flera.  

 

Barnet, som i studien kallas Alana, blir allt mer inkluderad och samspelar mer med de jämnåriga 

ju längre studierna fortgår. De andra barnen visar mer intresse för att umgås med Alana. Detta 

för att utbrotten minskat drastiskt och att hon nu gör sig förstådd, med hjälp av tecken, istället 

för att skada de andra barnen på grund av frustration. När studien avslutas kan Brereton (2008) 

se hur TAKK hjälper barnet att göra sig förstådd och bli en kamrat som andra vill vara med. 

Brereton (2008) ser också hur viktigt det är att barn har ett språk för att kunna kommunicera 

och hur det hjälper barn att slippa få en negativ självbild. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Vi har ett verktyg för att skapa mening, utbyta information samt dela med oss av våra kunskaper 

och erfarenheter. Detta verktyg är språket. Genom språket kan vi såväl skapa som kommunicera 

kunskap (Säljö, 2000)  och således sammanfatta det som att människans kunskap till stor del är 

diskursiv.  ”Att utveckla diskurser om omvärlden är ett av de mest påtagliga sätt genom vilket 

människan samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet” (Säljö, 2000) 

 

Vygotskij (1995) myntade begreppet ”proximala utvecklingszonen”. Med detta begrepp menar 

Vygotskij att vi lär av varandra och tillsammans med varandra genom samarbete och 

interaktion. Genom att se saker och ting genom en annan människas ögon eller lyssna på dennes 

tankar utvecklar man nya kunskaper och erfarenheter. Lärande och utveckling, såväl individuell 

som kollektiv, är beroende av kommunikation och interaktion (Säljö, 2000). Förmågan att 

kommunicera är således essentiell för att delta i det sociala samspelet. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp. Mediering innebär att 

tankarna triggas igång av kulturella produkter som driver lärprocesserna vidare. Inom 

vetenskapen kallas detta för ”mediering genom artefakter”  (Jakobsson, 2012). Vygotskij var 

en stor teoretiker som bidrog med detta begrepp. Han menade att våra mentala funktioner såväl 

skapas som utvecklas utifrån de verktyg och tecken som finns att tillgå i interaktionen med 

andra. Dessa innefattar, bland andra, språk och symboler. Anders Jakobsson (2012), professor 

i pedagogik, beskriver tecken som ”psykologiska mentala hjälpmedel som används som 

tankeverktyg, tekniska resurser som tillsammans med artefakter medierar vad och hur vi tänker 

och agerar” (Jakobsson, 2012).  Språket är ett viktigt verktyg för mediering och interaktion. 

Språket möjliggör förmågan att kunna kommunicera våra erfarenheter och kunskaper med 

varandra (Säljö, 2000). Detta spelar en stor roll för vårt lärande och vår utveckling. 

 

I vår studie kommer vi att analysera resultaten utifrån språkets betydelse i förskolans 

verksamhet. Vi vill se om pedagogernas samspel och språkverktyg gynnar barnen positivt.  
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5. Val av vetenskaplig metod 

Vi har valt att fråga pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet om deras uppfattning 

gällande TAKK. Detta har genomförts i form av en enkätstudie för att på så sätt nå ut till fler 

pedagoger. Enkäten har lagts ut som länk i olika förskole forum. Enkäten är webbaserad och de 

svarande kom till en webbsida på internet via länken de har fått. Vi har även bett vänner och 

kollegor som arbetar inom förskolan gå in och svara på enkäten.  

 

Enkäten innehöll mestadels slutna frågor. Det finns dock med någon enstaka öppen fråga. 

Med öppna frågor menas att respondenten själv skriver svar istället för att kryssa i en ruta 

med, av forskaren, förbestämda svar.  

 

När enkätsvaren samlades in utvärderade vi dem efter de fyra grundläggande principerna 

(Denscombe, 2009): fullständig information, svarsfrekvens, korrekt information och etiska 

normer. 

 

5.1. Kvantitativ metod/Kvalitativ metod 

Våra enkäter består av såväl öppna som slutna frågor. Vi har använt oss av en kvantitativ metod 

när vi påvisat resultatet i diagram (Denscombe, 2009). Den öppna frågan har vi behandlat 

kvalitativt. 

 

5.2. Urval 

Undersökningsgruppen är pedagoger som är verksamma i förskolan. Enkäterna, som ligger till 

grund för vår studie, har skickats ut till pedagoger via valda forum på internet. Vi har använt 

oss av ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2009). Detta innebär att undersökningen kanske 

bara innefattar få personer från början men leder till att även andra personer tar del av den. Här 

är förhoppningen att dessa personer vill vara med i urvalet. Urvalet växer med andra ord i takt 

som en snöboll och det blir ungefär som ringar på vattnet. Vi har sett att vår enkät har delats 

vidare från där vi har lagt den. Denna teknik är effektiv för att bygga ett bra urval. Detta innebär 

att vår trovärdighet ökar eftersom vi då kan använda den som delat enkäten som referens. Här 
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kunde vi även be andra dela för oss till de personer som uppfyller vårt urvalskriterium. Enligt 

Denscombe (2009) kan snöbollstekniken vara en bra användningsteknik för att öka antal 

respondenter i urvalet och till problemformuleringen.  

 

 

5.3. Etik 

Alla som medverkat i vår studie har fått information om syftet med vår forskning. Vi har 

informerat dem om att de är helt anonyma, såtillvida att de inte själva väljer att kontakta oss 

privat. Alla uppgifter vi fått in har förvarats så att obehöriga ej kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

       

Vi har följt de forskningsetiska principerna: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Dessa principer har hjälpt oss med under planeringen av vår studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren informerar sina deltagare om 

vem man är och vilket syfte studien har.  Vi har, genom brev, berättat för våra deltagare vilka 

vi är och varför vi genomför denna studie. I missivbrevet står det att vi är två studenter från 

Högskolan Kristianstad som skriver en C-uppsats. Det står även vilket syfte vår studie har 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren berättar sitt syfte med studien och frågar om 

respondenterna vill delta. Respondenterna har själva valt om de vill delta och ge sitt samtycke. 

De har, när som helst under enkäten, haft möjlighet avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Nyttjandekravet innebär att material som samlas in under forskningen endast ska 

behandlas för forskningens ändamål. I vår studie har vi arbetat med enkäter som är anonyma, 

men vi har även fått en hel del privata mail.  

.  

5.4. Genomförande 

Vid uppstart var tanken att vi skulle göra en intervjustudie som grundades i en enkät. Med tanke 

på tiden vi hade på oss insåg vi snabbt att detta inte var genomförbart.  Därför valde vi bort 

intervjuerna och riktade istället enbart in oss på en enkätstudie. Vi började med att se över vad 

det redan fanns för studier och vad vi ville titta närmare på. När vår problemformulering tagit 
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from gjordes en pilotstudie med en enkät. Denna skickades ut för att testa validiteten av våra 

frågor. Gensvaret på pilotstudien var otroligt stort. 1428 stycken valde att svara på enkäten. 

Detta gjorde att vi fick en stark grund för hur vi skulle lägga upp enkätstudien. Vi valde att 

smalnade av den så att vi kunde rikta in oss på det som var viktigt för att få fram ett svar på vår 

problemformulering.  

 

 

För att se om det resultat vi får fram kan styrkas i forskning och litteratur, valde vi frågor som 

kunde ge oss svar på dessa problemformuleringar. Sökandet efter aktuell forskning och 

litteratur har gjorts via högskolan Kristianstads bibliotek, biblioteken i Göteborg/Mölndal och 

Diva. Vi har även använt oss av en specialpedagog i Mölndals kommun som stöttat upp med 

information. När vi gjorde våra eftersökningar fick vi se att många studier har gjort om TAKK 

och att det finns en hel del forskning kring hur detta används i förskolans verksamhet. Det 

framkom dock att det fanns lite forskning kring pedagogernas uppfattning om TAKK. Vi valde 

därför den inriktningen för att, på så sätt, bidra till en ökad förståelse om TAKK´s inverkan på 

förskolans verksamhet från pedagogernas synvinkel.  

 

Studien har genomförts via enkät som har legat ute på tio olika forum på nätet. Dessa forum 

har anknytning till förskolans verksamhet. Merparten av medlemmarna i dessa forum är 

pedagoger som är yrkesverksamma i förskolan.  

 

Enkäten består till största del av slutna frågor. En av frågorna är ett ställningstagande med sex 

påstående. Där fick respondenterna svara på en skala 1-6 hur väl påståendena stämmer överens 

med deras uppfattning. I enkäten finns det även en öppen fråga där respondenterna kunde skriva 

ner hur de upplever att det är att arbeta med TAKK, samt om de kunde ge en konkret situation 

där de ser att TAKK ger möjligheter eller orsakar hinder. När frågorna formulerades till enkäten 

utgick vi från vår problemformulering för att se vad är det vi vill ta reda på. Här kom vi 

underfund med att det är viktigt med viss information för att kunna göra en jämförelse. Vi ville 

se hur pedagoger uppfattar arbetet med TAKK och hur de arbetar med det i verksamheten.  

 

Enkäten fanns tillgänglig i tio dagar och vi fick in 680 svar, vilket vi ansåg vara tillräckligt för 

vår studie. Dessa svar har vi bearbetat var för sig och genom korstabeller för att se om vi ser 

några skillnader eller likheter i svaren. De öppna svaren har vi sammanställt och delat in i 

kategorier. 
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5.5. Metoddiskussion 

När man väljer en enkätstudie, som vi har gjort, är det oerhört viktigt med planering. Detta 

eftersom det inte finns tid till att göra om undersökningen. Därför valde vi att göra en pilotstudie 

först för att se om enkäten höll (Denscombe, 2009) och att vi fick in de svar som vi behövde 

för att kunna svara på vår problemformulering. Vi valde att göra vår enkät på nätet vilket gjorde 

att vi hade vissa valmöjligheter, om än begränsade, inom designen av enkäten. För 

respondenterna är det lätt att svara och skicka in. En fördel är att svaren oftast kommer i form 

av textrutor eller kryssrutor och svaren kan fås sammanställda i ett kalkylprogram eller en 

databas. Vi fick våra svar i en Excel fil. Nackdelen med detta är att det kräver mer datakunskap 

för att bearbeta svaren (Denscombe, 2009).  

 

I enkäten hade vi både öppna och slutna frågor. Det finns både för- och nackdelar med öppna 

frågor. En fördel är att respondenten får utrymme att lämna sina egna synpunkter och uttrycka 

sig med egna ord. En nackdel är att dessa frågor kräver mer ansträngning av respondenten vilket 

kan medför att den inte vill delta i undersökningen. Detta löste vi genom att göra den öppna 

frågan valfri att svara på. I våra svar märkte vi att det endast var ca 60 % av respondenterna 

som valde att svara på den öppna frågan. Öppna frågor ställer även högre krav på oss då vi får 

in massa rådata som måste analyseras väl innan den kan användas (Denscombe, 2009).  

 

Genom att vi valde att lägga enkäten på forum kunde vi nå ut till pedagoger över hela landet. 

Genom att välja att lägga ut enkäten via internet sparar vi såväl tid som pengar. Detta då vi inte 

behöver skicka ut dem i pappersform (Denscombe, 2009). Det viktigaste av allt när man 

använder sig enbart av en enkät är att ha i åtanke att man måste förlita sig på det skrivna svaret 

som respondenterna ger. Här finns det ingen möjlighet att följa upp hur respondenterna tänker 

eller hur de menar.  

 

Slutna frågor ger strukturerade svar, då det enbart tillåts att svara på det kategorier som 

forskaren har bestämt i förväg. Nackdelar och fördelar med slutna frågor är en spegelbild av 

öppna frågor. Den stora fördelen med slutna frågor är den tvingande strukturen i 

respondenternas svar. Vilket ger oss information som är enhetlig i längd och i en form som gör 

det lättare att kvantifiera och jämföra svaren (Denscombe, 2009).  
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Valet av metod ställer krav på oss att vi inte lägger våra egna värderingar i undersökningen utan 

förhåller oss till det som framkommer i enkäten (Denscombe, 2009). Det vi måste ha i åtanke 

när vi sammanställer enkäterna är att vi inte kan vara helt säkra på att alla dem som svarade på 

enkäten verkligen är pedagoger.  Vi måste även tänka på att inga obehöriga har möjlighet att 

komma åt vårt svars material (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

När vi tittade närmare på vår enkät och de svar vi fått efter att den stängt såg vi att vi hade 

kunnat formulera vissa frågor och svar annorlunda. Vi hade valt att de kunde kryssa i flera 

svarsalternativ, men när vi tittade på svaren såg vi att respondenterna inte tänkte som vi hade 

tänkt. Ett exempel på detta är: “i vilka situationer använder ni TAKK?” Här fanns flera svar 

som -i hallen, vid maten, fria leken och i alla situationer. Respondenterna hade då kryssat i alla 

svaren. Vi hade tänkt att om man arbetar i alla situationer så kryssar man bara i det alternativet. 

Detta har gjort att vi har fått gå igenom alla svar var för sig för att verkligen titta på vilka som 

säger vad. Vi har då valt att sålla bort när de kryssat i alla svaren och bara gått på 

svarsalternativet “i alla situationer”. Vi såg även att vi hade tre respondenter som vi inte kan ha 

med i studien då deras svar motsäger sig själva. Vi var därför tvungna att göra ett selektivt 

urval. Här såg vi även till reliabiliteten i respondenternas svar, samt validiteten i frågorna 

(Stukát, 2011). Vi gjorde en kritisk granskning av våra frågor och svar. Därefter gjorde vi en 

bedömning huruvida svaren är relevanta eller inte för vår studie.  

 

Efter att vi sammanställt allt vårt material blev det tydligt att den öppna frågan genererade en 

större andel betydelsefullt material än de slutna. Vi valde därför att lägga mer fokus på den 

kvalitativa delen av enkäten. Vårt resultat är således, till största delen, kvalitativt behandlat med 

inslag av kvantitativdata.  
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6. Resultat  

Antalet respondenter på enkäten var 680 stycken. 

Av dessa uppgav 84 % att de arbetar med TAKK. 

Det var endast de respondenter som uppgav att de 

arbetar med TAKK som gavs möjlighet att 

fullfölja enkäten. Diagrammet, här bredvid (Figur 

1), visar fördelningen av dessa respondenters 

utbildning. 
 

 

6.1. Antal pedagoger, på respondentens avdelning, som har 

gått TAKK-utbildning 

  

Antalet pedagoger med TAKK-utbildning på 

respondenternas avdelningar varierade. 

Resultatet, se Figur 2, visar att det på majoriteten 

av respondenternas avdelningar är minst en till två 

pedagoger med utbildning i TAKK, 31 % 

respektive 28,9 %.  

 

 

6.2. Barnens ålder 

Hela 455 stycken, 79,7 %, av 

respondenterna uppgav att de arbetar 

med barn i åldern tre år. Dessa 

arbetar dock inte i ren åldersgrupp. I 

diagrammet kan man se hur många 

pedagoger som arbetar med 

respektive åldersgrupp. 

Figur 1: Respondenternas yrkesfördelning 

 

Figur 2: Antal pedagoger på respondentens 
avdelning med utbildning inom TAKK. 

 

Figur 3: Antal respondenter som arbetar med de olika åldrarna på barnen. 
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6.3. Situationer där pedagogerna använder sig av TAKK 

Här nedan kommer vi att presentera det resultat som den öppna frågan gav gällande i vilka 

situationer TAKK används i förskolan. 

Pedagogerna presenterar maten genom att benämna med ord och tecken. De upplever att TAKK 

gör det möjligt för, även de barn som saknar ett verbalt språk, att visa vad de vill eller inte vill 

ha. Barnen kan till exempel göra tecknet för mjölk eller vatten och på så sätt få möjlighet att 

göra ett eget aktivt val. 

 

Respondenterna anser även att TAKK är ett enormt stöd i samlingar där tecknen konkretiserar 

för barnen och gör det lättare för dem att hänga med. Även i hallen vid på- och avklädning har 

de märkt en stor skillnad. De uppfattar det som att barnen har lättare att förstå vad de ska ta på 

sig när pedagogerna använder tecken för att förstärka och förtydliga det talade språket. 

 

När det kommer till leken går respondenternas åsikter isär. Vissa anser att det är ett utmärkt 

tillfälle att använda TAKK när man, i leken, sitter på golvet tillsammans med barnen. Andra är 

av åsikten att de inte vill använda TAKK i leken utan tar ett steg tillbaka för att inte styra för 

mycket. 

 

Det framkom även att flera barn har lättare att hantera övergångar om pedagogerna, med hjälp 

av TAKK, förklarar vad som ska ske. Genom att underlätta övergångar och ge barnen verktyg, 

i form av exempelvis TAKK, så minskar även risken för konflikter. Barn som kanske annars 

skulle knuffa, bita eller riva kan nu uttrycka sig och göra sig förstådda med hjälp av TAKK. Av 

diagrammen nedan går det att utläsa att majoriteten anser att TAKK inte skapar konflikter utan 

däremot minskar dem. Några stycken höll dock inte med och en av respondenterna svarade 

följande: ”För äldre barn som redan har ett bra verbalt språk kan TAKK ibland leda till att de 

inte använder det verbala språket. Vilket kan leda till konflikter i barngruppen då de inte 

behärskar tecken så bra”. 
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6.4. Språkutveckling 

95 % av respondenterna är av uppfattningen att TAKK gynnar språkutvecklingen och 80 % 

uppfattar en ökning av barnens ordförråd. I sammanställningen av svaren på den öppna frågan 

framkom följande: 

TAKK hjälper barn, som ännu inte har det verbala språket, att göra sig förstådda och de får ett 

alternativt sätt att uttrycka sig. TAKK är ett komplement till det talade språket och genom att 

förstärka talet gynnas barnens språkutveckling. De får ett rikare språk och därmed även ett 

större ordförråd. Genom TAKK får barnen se språket i fler perspektiv. De får se, höra och göra 

ordet.  

”Barn utvecklar sin språkliga medvetenhet av fler språk. Tecken är ett väldigt bra 

alternativ för det eftersom man kan använda flera språk simultant” 

På så sätt blir TAKK en språngbräda till det talade språket. Barnet börjar med att teckna för att 

sedan säga orden verbalt. De får en hjälp att uttrycka tankar, åsikter och känslor. 

”En pojke på 2 år som inte hade det verbala språket lärde sig tecknet för blå och 

säger sedan blå klockrent” 

En av respondenterna anser att TAKK kan ge en gemensam kunskapsbas och en lust att lära 

och utforska nya tecken tillsammans med barnen. 

”TAKK är ett språkutvecklings verktyg för alla barn, oavsett ålder eller andra 

parametrar” 

I tabellen nedan går det att utläsa att majoriteten av respondenterna anser att TAKK inte bara 

gynnar språkutvecklingen utan även ökar barnens ordförråd. Detta innebär att de anser att 

barnens verbala förmåga att uttrycka ord gynnas (språkutvecklingen), samt att de lär sig 

uttrycka och förstå fler ord (ordförråd).  
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 Antal av TAKK ökar barnens ordförråd       .           
 

        

TAKK gynnar språkutvecklingen 
 

 

0 1 2 3  4   5   6 Totalt 

1 
 

2 
     

   2 

2 
 

1 5 
    

   6 

3 1 2 2 11  4     1 
 

 21 

4 
  

1 15 20     3    1  40 

5 
 

1 
 

 4 30 105    8 148 

6 
   

11 39  58 246 354 

Totalt 1 6 8 41 93 167 255 571 

 
Tabell 1: Siffrorna i den gröna markeringen representerar antalet respondenter som svarat 5 eller 6 på 

påstående om att TAKK gynnar språkutvecklingen samt att TAKK ökar barn ordförråd. 

 

6.5. Kommunikation 

Cirka 95 % av respondenterna uppfattar att TAKK hjälper barn att kommunicera. De beskriver 

TAKK som ett kommunikationsverktyg som tydliggör talet och möjliggör kommunikation för 

alla, oavsett verbal förmåga. 

”Vid arbete på småbarnsavdelning är det fantastiskt med TAKK. Barnen kan göra 

sig förstådda mycket tidigare och de slipper bli frustrerade för att ingen förstår 

när de försöker kommunicera” 

En av respondenterna beskriver en matsituation med två barn. Det ena barnet, som saknar talat 

språk, ber att få mjölken. Det andra barnet skickar mjölkpaketet till hen. Allt med hjälp av 

tecken. Pedagogen ser en lättnad hos barnet att det lyckats göra sig förstådd. 

”Glädjen hos ett barn som, med hjälp av TAKK, kan visa vad hen vill är underbar!” 

 

Flera av respondenterna uppfattar att TAKK ökar fokus på kommunikation och dialog. De ser 

att barnen hjälper varandra och tycker att det är roligt att kommunicera med hela kroppen. 
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Några respondenter ser fördelar med TAKK på gården. Detta då de kan kommunicera med 

barnen trots ett större avstånd. En av respondenterna beskrev en situation ute på gården där ett 

litet barn frös. Barnet gjorde tecknet för kall. Pedagogen förstod och kunde hjälpa barnet. 

Annars kanske barnen istället blivit ledsen och frustrerad över att inte kunna tala om vad som 

var fel. 

”Det handlar om att ge alla barn de bästa möjligheterna till kommunikation” 

 

 

6.6. Barn med behov av särskilt stöd 

Flera av respondenterna arbetar med barn med behov av särskilt stöd. Barn med bland annat 

hörselskada, ADHD och autism som de ser gynnas av användandet av TAKK. De ser att barnen 

lättare kan förmedla sina behov och att frustrationen minskar när de blir förstådda. En 

respondent skriver att hen flera gånger hjälpt barn med selektiv mutism att, med hjälp av tecken, 

hitta tillbaka till det talade språket. 

 

En annan respondent har erfarenhet av en negativ konsekvens av användandet av TAKK i 

arbetet med autistiska barn. ”Barn med AST får ibland svårare med det talade språket då dessa 

vill upprätthålla status quo och inte lära sig nytt. Kan man använda tecken vill man inte använda 

ord”  

De anser att TAKK sänker talhastigheten vilket hjälper de språksvaga barnen att hinna med och 

förstå. Genom att de tecknar till hela barngruppen särskiljer de inte heller ett enskilt barn. 

 

6.7. Barn med annat modersmål än svenska 

En stor andel av respondenterna arbetar med barn med ett annat modersmål än svenska. De 

uppfattar sitt arbete med TAKK som ett sätt att lättare ”förstå varandra över språkgränserna”. 

De anser att TAKK är oerhört värdefullt för dessa barns språkutveckling. Med hjälp av TAKK 

får de en möjlighet till ”kommunikation innan de lärt sig de svenska språkljuden” vilket ger 

dem en ”koppling mellan de två språken”. TAKK fungerar som ett gemensamt språk där alla 

inkluderas oavsett ålder, kön eller etnicitet. Respondenterna har uppmärksammat att deras barn, 
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med annat modersmål än svenska, har tagit till sig TAKK väldigt fort. Detta har gynnat det 

sociala samspelet och gett dem en genväg till det svenska språket. 

 

”Det är första läsåret jag arbetat med TAKK och jag har aldrig tidigare varit med 

om att barn med annat modersmål lärt sig svenska språket så fort” 

 

En respondent beskrev en situation med ett barn som är väldigt blygt. Detta i samband med 

hens svårigheter med det svenska språket gjorde det svårt för pedagogerna att höra och förstå 

vad hen sa. Barnet hade många ”olyckor” på gården då hen inte vågade eller kunde förmedla 

att hen behövde kissa. Pedagogerna lärde barnet tecknet för ”kissa” och förstärkte det även med 

att visa en bild på en toalett. Efter en kortare tid började barnet att använda sig av tecknet för 

kissa och kunde på så sätt få hjälp in på toaletten. 

 

 

6.8. Hinder med användning av TAKK 

Flera av respondenterna angav brist på utbildning som ett stort hinder. De menar på att det 

bidrar till en svårighet att komma ihåg tecken, samt att det tar tid att leta upp de tecken som 

man inte kan. De tog även upp problem som uppstår då kollegor inte är intresserade eller 

engagerade. De menar på att de barn som kommunicerar med TAKK blir frustrerade ifall 

pedagogen de vänder sig till inte kan eller vill använda TAKK. 

 

Merparten av de som uppgav hinder med användning av TAKK hänvisade till situationer då 

händerna var upptagna med annat eller ute då de har vantar på sig. 

 

Någon anser att det är svårt att hinna använda TAKK i snabba situationer som, exempelvis, vid 

konflikter. 

 

En av respondenterna har erfarenhet av att TAKK kan hämma talspråket. ”Hos oss finns det 

barn som kan prata som börjat använda tecken istället för att prata muntligt. Vilket visar att 

TAKK kan hämma talspråket för en del barn.” 
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6.9. Socialt samspel 

”Superbra hjälpmedel i samspelet med barnen!” 

Flera av respondenterna anser att TAKK hjälper barnen i det sociala samspelet med andra barn 

och vuxna. Det hjälper barnen att framföra sina åsikter och skapa relationer oavsett vilken nivå 

deras verbala förmåga befinner sig på. Barnen kan i sin egen takt få igång sin verbala 

kommunikation. Under tiden kan de samspela och kommunicera genom TAKK. 

”Utan TAKK skulle flera barn få betydligt svårare att samspela med varandra” 

En av respondenterna ser TAKK som ”ett till språk att tillsammans utforska och närma oss 

utifrån barnen”. 

 

 

Antal av TAKK gynnar det sociala samspelet        . 
        

 

TAKK hjälper barn att kommunicera 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 Totalt 

0 1 
      

  1 

1 
 

2  4  2 
 

 1 
 

  9 

2 
  

 5  2 
  

   1   8 

3 
 

1 
 

10 12  5    4  32 

4 
  

 1  4 21 21  20  67 

5 
   

 1 21 94  56 172 

6 
    

 4 21 257 282 

Totalt 1 3 10 19 58 142 338 571 

 

Tabell 2: Siffrorna i den gröna markeringen representerar antalet respondenter som svarat 5 eller 6 på 

påstående om att TAKK gynnar de sociala samspelen och att TAKK hjälper barnen att kommunicera. 
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6.10. Tydlighet och förståelse 

En av respondenterna har uppmärksammat att det verkar som att det blir tydligare för barnen 

att förstå ord om man kopplar ihop dem med synliga symboler (tecken). 

”Tecken och ord stärker varandra. Jag som pedagog blir tydligare i min 

kommunikation.” 

Flera av respondenterna uppfattar det som att barnen blir mer uppmärksamma när de använder 

TAKK. Orden försvinner inte ut i luften utan ”stannar kvar”. TAKK konkretiserar orden och 

sänker tal flödet. Man pratar i ett lugnare tempo och använder både hörsel och syn för att förstå 

språket. Genom att använda sig av fler sinnesintryck förtydligas språket. TAKK delar upp 

språket i ord så att barnet inte bara hör en enda lång ljud slinga. 

”Det är lättare motorisk att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med 

munnen” 

 

6.11. Inflytande och delaktighet 

Många av respondenterna anser att TAKK ökar barnens inflytande på förskolan. Detta genom 

att de med TAKK kan förmedla vad de vill. Genom att barnet kan göra sig förstått känner det 

sig sett och hört. 

De anser även att pedagogerna, genom att förstärka barnens känslor med tecken, kan hjälpa 

barnen att sätta ord på och uttrycka deras känslor. På så sätt kan barnet känna att deras känsla 

blir bekräftad. 

 

6.12. TAKK i lärsituationer 

Några av respondenterna är av uppfattningen att TAKK gynnar inlärningen. De har märkt att 

barnen lär sig lättare när de använder sig av TAKK. En annan respondent uppfattar det som att 

barnen minns tecken bättre. De minns, exempelvis, tecken för färger lättare än orden. De verkar 

även oftare svara rätt på frågor som ställs med TAKK än utan. 

”Barnen har snabbt lärt sig teckna bokstäverna och kopplat tecknen till bokstävernas ljud. Flera 

av barnen har, tack vare intresset för tecken, lärt sig att läsa. 
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7. Diskussion      

Resultatet bygger på 680 enkätsvar där hela 570 pedagoger uppgav att de arbetar med TAKK i 

förskolans verksamhet. Detta var något som väckte vårt intresse ytterligare. TAKK har, som 

man kan se av resultatet, gjort ett stort intryck i förskolans verksamhet. Detta är även något som 

Heister Trygg (2010) skriver mycket om. Det framkom även att det på majoriteten av 

respondenternas avdelningar är minst en till två pedagoger som har utbildning inom TAKK. 

Detta överensstämmer med det Heister Trygg (2010) skriver om ökningen av utbildning inom 

TAKK. Heister Trygg (2010) påpekar även att det är än fler som arbetar med det utan att ha 

TAKK utbildning. Dessa pedagoger är självlärda. 

 

I resultatet framkom det att respondenterna anser att TAKK underlättar och ger barnen ett 

kommunikationsverktyg. På så sätt minskar även risken för konflikter. Barn som kanske annars 

hade knuffats, bitits och rivits kan nu uttrycka sig och göra sig förstådda. Detta är något som 

även Glarion (2003) skriver om. Glarion (2003) menar att när barn får TAKK som 

kommunikationsverktyg så påskyndas deras språkutveckling. De barn som ännu inte har den 

verbala förmågan får ändå en möjlighet att kommunicera sina behov. Heister Trygg (2010) 

skriver att detta även kan minska den frustration som kan uppstå när barnet inte kan uttrycka 

sina behov, känslor och önskemål. Brereton (2008) skriver att en minskad frustration hos barnet 

minskar också risken för konflikter i lek med andra barn.  

 

Flera av respondenterna har skrivit att det är lättare, motoriskt, att göra tecken med händerna 

än att säga ord med munnen. De menar att användandet av TAKK innebär att man använder sig 

av en annan motorik än vid det verbala språket. Detta tas även upp i några av forsknings 

artiklarna som vi använt under studien. Cramér-Wolraths (2015) forskning tyder på att barn 

som använder tecken tidigare kan göra sig förstådda. Detta då de yngre barnen behärskar de 

grovmotoriska rörelserna, men de finmotoriska rörelserna som behövs vid tal kan de ännu inte 

klara av. Forskaren Joseph Garcia menar att det krävs en skicklighet och mognad hos cirka 200 

muskler i ansiktet och halsen för att behärska det talade språket (Yost, 2003). 

 

Respondenterna tycker att TAKK konkretisera orden och sänker talflödet. De menar att TAKK 

kan få barnen att, i olika situationer, göra sig förstådda och förmedla sina behov. När man 

använder TAKK pratar man i ett lugnare tempo och man använder både hörseln och synen för 
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att förstå språket. Genom att använda sig av fler sinnesintryck förtydligas språket. TAKK delar 

upp språket i ord så att barnet inte bara hör en enda lång ljud slinga. Heister Trygg (2010) 

beskriver på ett tydligt sätt att språkljuden och orden bildar, tillsammans med grammatik, 

meningar.  När pedagogen tecknar till det talade språket ger det också ett lugn och en struktur 

som delar upp orden vilket kan hjälpa många barn (Mounty, et al., 2013). TAKK blir på så sätt 

en språngbräda till det talade språket. Barnen börjar med att teckna för att senare säga ordet 

verbalt. Eriksson (2016) beskriver i sin artikel att för barn blir det ett stöd, ett tydliggörande 

och en förstärkning till det talade språket. Hon anger som ett exempel att barnet tidigt kan visa 

vad det vill ha för färg genom att teckna. Genom att peka på sitt öga kan de förmedla att de vill 

använda färgen blå. Denna motoriska mognad kommer före förmågan att tala. ”En pojke på 2 

år som inte hade det verbala språket lärde sig tecknet för blå och säger sedan blå klockrent” 

 

I resultatet kan man se att respondenterna har en uppfattning av att TAKK gynnar inlärning. De 

har märkt att barnen lär sig lättare när TAKK används. Respondenterna har även skrivit i sina 

svar att det verkar som att barnen oftare svarar rätt på de frågor som ställs med TAKK än de 

utan. Cramèr-Wolrath (2015) skriver i sin forskning att det tyder på att barn presterar högre än 

sina jämnåriga om de lärt sig tecken. Några av respondenterna har erfarenhet av att barn lär sig 

teckna bokstäver och sedan kopplar tecknet till bokstävernas ljud. Flera av barnen, som har haft 

intresse för tecken, har lärt sig läsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

7.1. Analysdiskussion 

 

I resultatet framkom att det finns pedagoger som tycker TAKK hämmar barns språkutveckling. 

De förklarade detta genom att hänvisa till de äldre barnen. Dessa barn har det verbala språket 

men istället för att använda sig av detta i konflikter använder de sig av TAKK. Då de ännu inte 

behärskar TAKK fullt ut leder det till att de inte kan resonera kring situationen utan konflikten 

mellan barnen eskalerar. En för oss intressant frågeställning var hur pedagogerna anser att 

barnen ska använda TAKK och det verbala språket. De flesta som svarade på frågan såg att 

TAKK minskar konflikter och därför blev vi förvånade över att det fanns de som ansåg att 

TAKK fick konflikterna att öka. När vi tittade närmare på varför de ansåg detta så fick vi en 

djupare förståelse. Pedagogerna som ansåg att TAKK ökar konflikter arbetar med äldre barn. 

De beskrev att barnen valde bort det verbala språket och använde sig mer av TAKK vilket ledde 

till fler konflikter. Det hade varit spännande att kunna följa upp dessa pedagoger och se hur de 

arbetar med TAKK och även hur barnen tänker. Det flera av pedagogerna har lyft är att barn 

som inte kan förmedla sin frustration har genom TAKK fått hjälp att få ur sig sina känslor. 

Några av pedagogerna menar att de blir tydligare i sin kommunikation. Det vi funderade på är 

om man inte kan vara tydlig i sin kommunikation utan att använda TAKK.  Innebär detta att de 

pedagoger som inte kan TAKK inte kan vara tydliga i sitt arbete med barnen? Det vi har kommit 

fram till i vår studie är att pedagogerna överlag uttrycker positiva uppfattningar, men när man 

arbetar med TAKK måste man tänka på både för- och nackdelar.  

 

 

Det faktum att pedagogerna lyfter få nackdelar med TAKK i sina svar gör det viktigt för oss att 

nyansera och problematisera användningen av TAKK. Exempelvis som att äldre barn behöver 

höra att vi använder det verbala språket och se att vi använder TAKK som ett hjälpmedel. I 

förskolan arbetar man mycket med TAKK men vad händer sedan när barnen kommer till 

skolan. När det kommer till TAKK inom skolan ser vi många hinder för barnen. Vi upplever 

att TAKK inte används i samma utsträckning i skolan som i förskolan och att betydligt färre 

pedagoger har gått utbildning. Detta innebär att barn som har haft det som hjälpmedel i 

förskolan kanske får svårare att förmedla sina känslor i skolan.  
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7.2. Framtida forskningsområde  

I vår studie har vi valt att ta reda på hur pedagoger uppfattar arbetet med TAKK. De flesta av 

respondenterna anser att det gynnar barnens språkutveckling och att de ser hur detta, i sin tur, 

leder till färre konflikter. Det hade varit intressant att göra en kompletterande studie för att 

undersöka detta närmare. Detta är dock en större studie, som inte hinns med i en C-uppsats, 

men som vi gärna vill läsa mer forskning om eller själva undersöka vidare. Det hade även varit 

intressant att intervjua äldre barn för att ta reda på hur de har upplevt att få TAKK till sig när 

de var yngre, samt om de fortfarande använder TAKK idag. 
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9. Bilagor 

9.1. Missivbrev 

Hej! 

Vi är två barnskötare som studerar 7:e terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i 

Kristianstad. Vi är nu igång med att skriva vår C-uppsats och skulle väldigt gärna vilja samla 

in material till vår uppsats med hjälp av enkätsvar från er som är yrkesverksamma inom 

förskolan. Vi kommer att skriva om användandet av TAKK i förskolan och vilka effekter 

pedagoger anser att TAKK ger. Vi skulle uppskatta om ni vill ställa upp genom att lägga ett par 

minuter på att fylla i vår enkät. Alla svar kommer självklart att vara anonyma. Ni som är 

intresserade av resultatet av vår studie kommer att kunna ta del av vår C-uppsats i DIVA senare 

i vår. 

Önskar er en trevlig dag! 

Med vänlig hälsning 

Anna Ekman 

anna.ekman0050@stud.hkr.se 

Therese Gybäck 

therese.gyback0001@stud.hkr.se 

 

 

 

Handledare: Hanna Sepp 

hanna.sepp@hkr.se  +46442503833 
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9.2. Enkät 

TAKK 
Syfte med denna studie är att ta reda på hur ni pedagoger använder TAKK i 
verksamheten och vilka effekter ni uppfattar att TAKK ger.  
*Obligatorisk 
Arbetar ni med TAKK på er avdelning? * 

. 

 Ja. 

 Nej  

 

 

Om du svara nej på föregående fråga, vill vi tack för din medverkan! 
All Information du har lämnat här är anonym och kommer under arbetets gång vara så. 
Vi tackar så mycket för er medverkan i studien och hoppas detta kommer att hjälpa oss 
alla i vårt fortsatta arbeta med TAKK inom förskolan. Vill du ta del av de resultat 
enkäten ger kan du läsa vår C-uppsats på DIVA senare i vår. Med Vänlig Hälsning 
Anna Ekman & Therese Gybäck 

 
 

 

Utbildning 
Vad har du för utbildning? * 
 

 Förskollärare  

 Barnskötare  

 Annat  

 

 
Vilka yrkesgrupper finns representerade på din avdelning? (Du kan fylla i fler än 
ett alternativ) * 
 

 Förskollärare  

 Barnskötare  

 Specialpedagog  

 Annat  
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Hur många av er har utbildning inom TAKK? * 
 

 Ingen  

 minst 1  

 minst 2  

 minst 3  

 4 st eller fler  

 

 

Det här är en obligatorisk fråga 

Ålder på er barngrupp 
Hur gamla är barnen på er avdelning? (Du kan fylla i fler än ett alternativ) * 
 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 

 

Det här är en obligatorisk fråga 

Användandet av TAKK  
I vilka situationer använder ni TAKK? (Du kan fylla i fler än ett alternativ) * 
 

 Alla situationer under dagen  

 Hallsituationen  

 Matsituationen  

 Samlingar  

 Övrigt:  
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Hur väl stämmer följande påstående in på de erfarenheter du har av arbete med 

TAKK? 

 
TAKK hjälper barn att kommunicera * 
 

 0 1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

 
 
TAKK ökar barnens ordförråd * 

 
 
 
 
 
 

TAKK gynnar språkutvecklingen * 
 
 
 
 
 
 

 
TAKK gynnar det sociala samspelet * 
 

 0 1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

 
TAKK minskar konflikter * 

 
 

 
 
 

 
TAKK skapar konflikter * 

 

 0 1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

 
 
 
Hur upplever du ditt arbete med TAKK? Kan du ge ett exempel på en konkret 
situation där du ser möjligheter eller hinder att arbeta med TAKK?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 0 1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

 0 1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte alls        Instämmer helt 

 0 1 2 3 4 5 6  

Instämmer inte alls        Instämmer helt 
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Tack för din medverkan 
All Information du har lämnat här är anonym och kommer under arbetets gång vara så. 
Vi tackar så mycket för er medverkan i studien och hoppas detta kommer att hjälpa oss 
alla i vårt fortsatta arbeta med TAKK inom förskolan. Vill du ta del av de resultat 
enkäten ger kan du läsa vår C-uppsats på DIVA senare i vår. Med Vänlig Hälsning 
Anna Ekman & Therese Gybäck 

 
 

 
 

 

 


