
 
www.hkr.s

Pedagogers syn på Takk och dess

betydelse i förskolan

  
 
 
 
 
 
 Examensarbete

 

Våren 2009
Sektionen för lärarutbildning
Specialpedagogutbildningen

Författare

Anette Höglund
Handledare

Lisbeth Ohlsson
Examinator

Ann-Elise Persson



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Höglund, A. (2009) Pedagogers syn på Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation (Takk) och dess betydelse i förskola (Teachers 
view on Manual Signs and its importance in preschool.) 
Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. 

 
Nyckelord: Kommunikation, Språkutveckling, Takk, Teckenspråk. 
 
Anette Höglund  Handledare: Lisbeth Ohlsson 
   Examinator: Ann-Elise Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
Alla människor har ett behov att kommunicera med varandra. Då inte alla har 
förmågan att uttrycka sig via talet kan Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation (Takk) vara ett alternativ .  
Syftet med min studie har varit att undersöka vilken betydelse Takk har för 
barn i behov av alternativ kommunikation i förskolan. 
  
Genom intervjuer med pedagoger i ett arbetslag på en förskoleavdelning som 
har extra resurser, undersöker jag i vilka situationer som de använder Takk 
samt vad de anser om vilken betydelse Takk har för kommunikationen. Jag 
valde att begränsa studien till en förskola och ett arbetslag där det finns stor 
erfarenhet kring Takk. 
 
Resultatet visar att pedagogerna använder Takk bland annat vid samlingar och 
vid matsituationen, de försöker även väva in det i leken. De anser att Takk 
kan var ett mycket bra stöd för språket och kommunikationen. Alla 
pedagogerna i arbetslaget är överens om att Takk är ett bra stöd för barnens 
språkutveckling. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Redan från födseln söker det lilla barnet kontakt genom att kommunicera med 
sin kropp, via ögonen, leenden och skrik. Alla människor har behov av att kunna 
uttrycka sina känslor och tankar. Det är i samspelet med andra som vi växer och 
får möjlighet att känna delaktighet och upptäcka glädjen att kunna utbyta 
upplevelser och erfarenheter. 
 
Då inte alla människor har förmågan att kommunicera via tal och skrift finns det 
ett behov av alternativ kommunikation. I mitt tidigare arbete som förskollärare 
kom jag i kontakt med förskolebarn och även vuxna kollegor som var i behov av 
teckenspråk på grund av hörselnedsättning. I mitt nuvarande arbete träffar jag 
skolelever där några använder teckenspråk eller Takk. Det är ett fascinerande 
sätt att kommunicera på, gester, kroppsspråk och mimik används. Nu har jag 
valt att fördjupa mig i Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation (Takk), med fokus på förskolan, som kan vara ett stöd för 
personer som inte har förmågan att uttrycka sig via tal eller som behöver tecken 
som förstärkning till språket. Då jag mest har erfarenhet av barn som använder 
teckenspråk vill jag fördjupa mig i Takk och hur det kan stödja dem i deras 
kommunikation. Detta är något som jag kan komma i kontakt med i mitt arbete 
som specialpedagog. Jag arbetar med barn och ungdomar som har en 
hörselnedsättning och ibland används teckenspråk och ibland kan det vara Takk 
som barnet är i behov av. Då är det viktigt att ha kunskap om Takk och vilken 
betydelse det kan ha i förskolan, då jag i mitt arbete just nu mest träffar elever i 
grundskolan. Genom att göra en studie om Takk:s betydelse i förskolan kan jag 
få kunskap om hur Takk kan stödja barn med olika funktionsnedsättningar. 
 
Takk- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är en alternativ 
metod. Det finns även andra alternativa metoder b.la Bliss, Pictogram. Detta är 
två andra alternativa och kompletterande kommunikationssätt. I 
litteraturgenomgången kommer jag att beskriva de olika alternativa metoderna 
mer utförligt.  
 
Enligt Lpfö-98 skall det ges möjligheter för barnet att: 
 
• Utveckla ett rikt och nyanserat talspråk 
• Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö98, s 9) 
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De som arbetar i förskolan skall ansvara för att barnen: 
 
• Får stöd och stimulans i sin sociala utveckling 
• Får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling Lpfö98, s 10) 
 
I Lpfö-98 betonas det också att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 
stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar.  
 
Enligt Rydeman (1990) är det väsentligt att barn får lära sig tecken tidigt, då 
detta har visat sig vara gynnsamt både intellektuellt och språkligt. Många barn 
som tidigare har varit i behov av tecken, har efter hand lärt sig att tala bra och 
har på så sätt inte varit i behov av tecken längre. Det finns dock även barn som 
behöver kommunicera med tecken under en längre tid. 
I grundskoleförordningen kan man läsa att skall det finnas personal som har 
adekvat utbildning och barnets behov ska tillgodoses. 
 

3 § Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk 
verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. 
Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt 
erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 
 
För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall 
det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan 
tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning 
och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 
 
Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från 
varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den 
omsorg som deras speciella behov kräver. Lag (1997:1212). 

 

1.1 Syfte  

I mitt examensarbete kommer jag att undersöka hur pedagoger på en förskola 
arbetar med Takk och hur de ser på Takk:s betydelse för kommunikationen 
mellan barn och vuxna i förskolan. 
 
Syftet är att undersöka vilken betydelse Takk har för barn i behov av alternativ 
kommunikation i förskola. Genom intervjuer med fyra pedagoger i ett arbetslag 
på en förskola vill jag undersöka hur de använder Takk i verksamheten och 
deras tankar kring Takk:s betydelse för barnets kommunikation. 
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1.2 Frågeställningar:  
1. I vilka situationer i verksamheten använder pedagogerna Takk?  
 
2. Vad anser pedagogerna om Takk:s betydelse för barnets kommunikation med 
barn och vuxna i sin omgivning? 

1.3 Studiens avgränsning 
Jag har valt att göra intervjuer med personalen i ett arbetslag på en förskola där 
det finns en förskoleavdelning med extra resurser för barn med 
funktionsnedsättningar. Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en i 
arbetslaget. Min första tanke var att även göra observationer i barngruppen för 
att studera betydelsen av Takk i barngruppen, men det framkom vid mitt första 
besök att för tillfället var det endast ett barn som pedagogerna tecknade med så 
detta hade inte varit möjligt att genomföra. Pedagogen berättade att barnet ännu 
inte har börjat teckna själv, så personalen menade att det kunde bli svårt att 
genomföra observationer i samspelet med barn i behov av Takk och den övriga 
gruppen.  
 

1.4 Studiens upplägg 
Arbetets upplägg ser ut enligt följande. Först presenteras syftet och 
frågeställningarna, som ligger till grund för studien. Därefter presenteras 
forskning och teorier kring barns språkutveckling och kommunikation, en 
beskrivning om alternativa kommunikationssätt redovisas också. Sedan kommer 
metodbeskrivning om varför jag valt att göra intervjuer. Därefter redovisas 
resultatdelen, vad som framkommit genom de metoder som använts och utifrån 
mina frågeställningar. En analys görs sedan av resultatet av respondenternas 
svar. Efter analysen följer en sammanfattning och diskussion där en 
återkoppling till litteraturen görs. Förslag till fortsatt forskning avslutar studien. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
2.1Centrala begrepp 
Nedan följer några centrala begrepp som används i studien som kan behöva 
förtydligas. 
Akk- Heister Trygg (2004) skriver att alternativ och kompletterande 
kommunikation är avsett för personer som har svårigheter att uttrycka sig via 
talet och som behöver andra sätt att kommunicera på med sin omgivning. 
 
Teckenspråk -Teckenspråket är ett eget språk med egen grammatik. 1981 
erkändes det som ett eget språk Det är ett visuellt – gestuellt språk. Tecknen har 
olika handformer, olika lägen och former. I teckenspråket är olika munrörelser 
ofta förekommande. Detta är förstaspråk för döva. Teckenspråket har egen 
grammatik och är inte släkt med svenska språket.( a.a).  
 
Takk – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är enligt 
Heister Trygg (2004) för personer som behöver ett alternativ i sin 
kommunikation och som har motorisk förmåga att använda tecken. Takk lånar 
tecken ifrån teckenspråket och som betonar de betydelsebärande orden. Takk är 
inget eget språk, det följer det svenska språket, med viss förenklad grammatik. 
Takk är enligt författaren en nyare benämning för Teckenkommunikation, 
Tecken som stöd(TSS) och Tecken till tal(TTT). 

 

2.2 Språkutveckling 
Enligt (Bergh & Bergsten 1998; Dahlqvist 1999; Heister Trygg 1998; Karlsson 
2007; Nilsson & Waldemarsson 1994) innebär kommunikation då vi 
sinsemellan överför olika budskap till varandra. Det är viktigt att ha kunskap om 
hur ett barns normala språkutveckling fortlöper, när en kartläggning av en 
individs förmågor behöver göras och att då kunna göra en jämförelse med en 
normal utveckling.  
 
Språkutvecklingens olika stadier har inga tydliga avgränsningar. Barn är alla 
individer och utvecklas olika snabbt (Rygvold, 2001). Redan när barnet jollrar 
kan många språkljud urskiljas, men barnet har inte förmågan ännu att använda 
språkljuden medvetet (Svensson, 1998). Vid joller ges barnet möjlighet att pröva 
olika ljud och även lyssna till dem (Arnqvist, 1993). Barnet gurglar och 
frambringar vibrerande ljud och längre fram i jollerstadiet börjar det mer att 
likna stavelser. Den vanligaste följden av stavelser är först en konsonant och 
sedan en vokal. När barnet jollrar svarar föräldrarna med ord och berör barnet. 
Turtagningen mellan föräldrar och barn är viktig för samspelet (Rakstang & 
Rognhaug, 1995).  
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Vid ca 1 års ålder säger ett barn sitt första ord. Det sker en övergång från joller 
till de första orden genom de ljud som de ofta använt i sitt jollrande. Så 
småningom utvecklar barnet en förståelse för sambandet mellan ordet och vad 
det står för. Ettordssatser kan avse en hel handling, barnet säger ett ord och den 
vuxne får tolka vad det är barnet vill uttrycka. Barnet upprepar ord, både 
substantiv och verb ingår i repertoaren. Det är beroende av situationen, gesterna 
och kroppsspråket ( Rygvold, 2001).   
Det är av betydelse att vuxna i barnets omgivning visar förståelse och utmanar 
barnet att uttrycka sig genom språket. Genom lekar, sång och högläsning av 
böcker ges barnet möjlighet att lära sig nya ord. I leken utvecklas även 
samspelet och kommunikationen (Svensson, 1998).  
Vid ca två års ålder har barnet ett ordförråd på ca 50 ord, nu utvecklas de s k 
tvåordssatserna. Den syntaktiska medvetenheten börjar utvecklas (Rygvold, 
2001). Under andra året utvecklar barnet också sitt ordförråd relativt snabbt. 
Senare kan det också berätta dåtid och framtid (Svensson, 1998).  
 
Vid två och ett halvt – tre årsålder söker barnet kontakt med andra människor. 
Det finns en vilja att berätta för andra, men det är fortfarande ganska 
egocentriskt och har ännu inte förmågan att lyssna in andra i omgivningen. 
Ordförrådet fylls på kontinuerligt (Svensson, 1998). Vid denna ålder utvecklas 
treordssatserna. Barnen kan prata om mer abstrakta ting. Nu använder även 
barnet pronomina och kreativiteten i språket ökar (Rygvold, 2001).  
 
När barnet är i fyra till fem årsåldern utökas ordförrådet hela tiden, barnet har 
lättare att förstå sina kamrater. Barnet är inte lika situationsberoende som 
tidigare. Kommunikationen ökar då förmågan att samtala med andra utvecklas 
(Rygvold, 2001).  Nu kan även barnet berätta och redogöra om händelser i deras 
omgivning. I leken kan barnen utveckla längre och betydelsefulla samtal med 
varandra (Svensson, 1998).  
 
I sex till sju – årsåldern tittar barnet ofta på skyltar av olika slag och ”läser”. 
Barnet börjar visa intresse för texter och använder sig gärna av rim och ramsor 
och nonsensord. Det utvecklar även en medvetenhet kring språket och olika 
uttryckssätt uppmärksammas (Svensson, 1998). Utvecklingen av språket pågår 
under hela livet, vi lär utifrån möten och erfarenheter vi får med oss (Rakstang 
& Rognhaug, 1995).  
 
Barns utveckling av språk och identitet hör nära samman. Att samtala kring 
intressen som berör barnet och ge barnen nya utmaningar gör att det får ett 
språkligt självförtroende. Det är viktigt att visa intresse och nyfikenhet, när 
barnet uttrycker sin lust att lära. Vuxna bör ha ett respektfullt förhållningssätt 
och tala med barnet och inte till det ( Rakstang & Rognhaug, 1995).  
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2.3 Språkstörning hos barn 
Det finns primär och sekundär språkstörning. Den primära språkstörningen 
innebär att barnet har en språklig avvikelse och inte kan härledas till andra 
orsaker. Om barnet har en sekundär språkstörning finns ytterligare 
funktionsnedsättning (Johansson & Samuelsson, 2002). Barn med språkstörning 
har ibland svårt för att koncentrera sig och kan bli distraherade av olika intryck 
utifrån bl.a. via syn och hörsel. I förskolan kan språksvårigheter medföra att 
kommunikationen inte alltid fungerar mellan barnen, vilket påverkar samspelet i 
leken. Även barnets motorik kan vara försämrad. Det kan uppfattas som 
hårdhänt och ”bullrigt”. I vår vardag omges vi av många olika sinnesintryck, 
detta kan barn med språkstörning ibland ha svårigheter med att tolka. Då många 
barn med språkstörning ofta har lättare med den visuella perceptionen 
rekommenderas ofta TSS (tecken som stöd, annat namn för Takk (a.a).  
 
Tidigare har jag beskrivit i avsnitt 2.2 om barns språkutveckling, variationen är 
stor när det gäller barn med språksvårigheter, vilket bl.a. kan innebära att:  
 
• Barnet har fonologiska svårigheter, vilket innebär att de har svårigheter att 

koppla ljuden till rätt ord 
• Barnet har morfologiska svårigheter, svårt med ändelsernas betydelse ex en 

stol flera stolar samt ordens olika böjningar. 
• Barnet har syntaktiska svårigheter, vilket betyder att barnet inte kan 

producera meningar med rätt satsbyggnad och det kan även ha svårigheter att 
ta instruktioner och tolka dessa på rätt sätt.  

• Barnet har semantiska svårigheter, då barnet använder sig av svåra satser som 
gör det svårt för omgivningen att förstå. Orden används inte heller i rätt 
sammanhang. 

• Barnet har pragmatiska svårigheter. Då det i kommunikationen mellan 
människor finns regler och turtagning, har barnet inte förmågan att följa 
reglerna. 

     (Arnqvist, 1993). 
 
Enligt Tisell (2003) kan Takk underlätta vid inlärning av ord, barnet får en 
möjlighet att själv kunna uttrycka sig och det kan också underlätta förståelsen av 
hur språket är uppbyggt vilket är avgörande för möjligheten att kunna tala. Takk 
kan vara en brygga till att utveckla språket, barnet får möjlighet att uttrycka sig 
innan talet börjar komma. 
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2.4 Förskolans roll för barns språkutveckling 
Arnqvist (1993) menar att pedagoger i förskolan bör arbeta med barnens 
begreppsbildning och ordförråd. Barn behöver även få lära sig att återberätta 
sagor och om händelser i förskolan eller hemifrån. Förskolan bör också arbeta 
med rim och ramsor som utvecklar barnens språkliga uppmärksamhet. Rakstang 
(1995) anser att det är viktigt att se vad barnet klarar just för stunden och föra in 
nya kunskaper tillsammans med mera bekanta erfarenheter och kunskaper. 
Förskolan bör uppmuntra och stimulera barnet att pröva olika språkliga 
utmaningar och få känna känslan av att lyckas.  
Ellneby (2007) ger ex på vad man bör tänka på för att stimulera talutvecklingen 
hos barnet: 
 
• Stimulera - inte kräva  Uppleva – inte prestera 
• Leka – inte träna   Uppmuntra – inte kritisera 
• Prata – inte instruera  Samtala – inte korrigera 
                                                                                                  ( a.a.)   s 150 
 
Svensson (2005) menar att pedagogerna har möjligheter i förskolan och skolan 
att uppmuntra och utveckla barnens språk genom olika språklekar. Det har flera 
ändamål då de utvecklar barnets medvetenhet om språket. Det kan även ge 
barnet en bra plattform inför läs och skrivinlärning. Dessutom skapas en 
gemenskap mellan barn och vuxna på ett positivt sätt. 
 

2.5 Kommunikation  
Redan från födseln börjar barnet att kommunicera, ett socialt samspel utvecklas. 
Enligt Brodin (2008) utvecklas först den försymboliska kommunikationen ex 
genom skrik, ljud och rörelser. Den symboliska kommunikationen kan vara 
bildspråk, tal – och skriftspråk. Samspelet mellan människor är en social 
process. Bråten (1996) skriver att språket har stor betydelse när vi utvecklar 
tankar, känslor och idéer. Allt detta sker i kommunikationen med andra. Enligt 
Vygotsky kan barnens begrepp utvecklas genom kommunikation.   
 
En stor del i vår kommunikation handlar om att styrka vår identitet, genom 
relationer och sociala situationer som uppstår. Språket är en plattform som kan 
tydliggöra våra och andras upplevelser, det utvecklar också en upplevelse av 
samstämmighet (Nilsson & Waldemarsson, 1994). Människan har ett behov av 
närhet vilket sker i samspel med varandra. (a.a.)Människan har förmågor med 
sig redan från födseln, bl.a. språket och det sociala samspelet. Genom 
erfarenheter kan människan utveckla färdigheten att använda dessa förmågor. 
När barnet är litet utvecklas bl.a. förmågan att härma andra och att rikta sin 



 17

kommunikation. Kommunikationen är situationsbunden till här och nu, 
tillsammans med personer som står barnet nära. Språket spelar en viktig roll när 
barnet efterhand utvecklar sin kommunikation. Längre fram blir den 
pragmatiska förmågan större och förstår möjligheterna hur språket kan användas 
i olika situationer( Heister Trygg, 1998).  
 
Enligt Lpfö 98 ska förskolan stimulera barnen i leken och i olika lärandeformer 
till ”…fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 
att samarbeta och lösa problem.” (Lpfö, 1998, s 6). 
 
Enligt Liberg (2003) har människan behov av att kommunicera med varandra, 
för att utveckla en förståelse kring de individer som de möter i sin omgivning. 
Då människan har ett behov av att skapa mening i samvaron med andra sker det 
genom verbala och icke-verbala former av uttryck. Det kan vara genom gester, 
mimik och olika rörelser. Hur vi kommunicerar är beroende av situationen. För 
att kunna utveckla en förståelse för omvärlden är språket ett redskap av 
betydande funktion. I samspelet tillsammans med andra utvecklas förmågan att 
förstå andra och även att kunna uttrycka sig själv. 
 
Enligt författarna (Bergh & Bergsten 1998; Heister Trygg 1998; Ladberg 2003; 
Svensson 1998) utvecklas språket genom kommunikation. Vuxna kring barnet 
kan fungera som goda förebilder genom att visa intresse när barnet vill berätta 
något. Barn imiterar vuxna och härmar efter. Ladberg (2003) menar att den 
vuxne både representerar sig som en förebild och någon att samtala med. Vuxna 
kan fråga barnet och på så sätt stimuleras barnet att berätta och även att själv 
ställa frågor tillbaka.  
Ladberg (2003) skriver också att barn som inte kan förmedla sitt budskap blir 
förtvivlade. Det finns en risk att barn som inte blir förstådda inte längre vill 
försöka att kommunicera, de ger upp till slut. Barn måste få känna och uppleva 
betydelsen av att kommunicera. Hon har följande frågor som vi behöver beakta 
när det gäller att kunna stimulera och utveckla barnets språk: 
 

-Vad är det som barnet vill, behöver, längtar efter att tala om? 
-Vem är det som barnet vill, behöver, längtar efter att tala med? 
-Vem vill barnet likna? Vem beundrar barnet? 
-Vilka vill barnet höra ihop med? 
(Ladberg, 2003, s 91). 
 

Alla människor har rätt till en kommunikation oberoende av anledningen till 
svårigheterna att kommunicera. Författaren Heister Trygg (1998) hänvisar till ett 
dokument som American.Speech-Language-Hearing Association har upprättat 
kring rätten att kommunicera. Det handlar bland annat om att alla människor har 
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rätt till att känna delaktighet i samspelet med andra. Miljön ska inbjuda till 
kommunikation där det ges uppmuntran att delta i samtal (bilaga 1). 

2.6Alternativ kommunikation  
Det finns enligt Von Tetzchner och Martinsen (2002) alternativ kommunikation 
som innebär att personen uttrycker sig på ett annat sätt än via talet. Den 
kompletterande kommunikationen innefattar stöd och hjälp för att förstärka det 
egna talet och hitta kommunikationssätt som hjälper brukaren i sin 
kommunikation. (a.a.)  
 
Enligt Von Tetzchner och Martinsen (2002) finns det tre grupper för individer i 
behov av alternativ kommunikation.  
 
1. En grupp är de personer som har ett behov av alternativ och kompletterande 
kommunikation hela livet. De har en bra språkförståelse, men de har svårigheter 
att uttrycka sig själva via tal, då det finns motoriska svårigheter hos individen. 
De är i behov av akk under hela sitt liv i alla situationer. 
 
2. En annan grupp är de individer som är i behov av alternativ och 
kompletterande kommunikation som stöd. Denna grupp kan delas in i två 
grupper. 

 
• Det kan finnas individer som behöver alternativ och kompletterande 

kommunikation på grund av en försenad språkutveckling. För att kunna 
utveckla sin kommunikation med sin omgivning fungerar akk som stöd så 
att tal och språk kan utvecklas. Flera individer i denna grupp utvecklar 
senare ett tal och är då inte längre i behov av alternativa 
kommunikationssätt. 

 
• Individer som har svårigheter med att artikulera kan vara i behov av 

alternativ och kompletterande kommunikation, bl.a. för att kunna göra sig 
förstådd i situationer som kan uppstå när personer som inte känner 
individen ska kommunicera tillsammans. 

 
3. En tredje grupp är de individer som t.ex. har en grav utvecklingsstörning eller 
autism. De är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation både för 
att förstå och för att själv kunna uttrycka sig. Dessa individer har mycket lite 
eller inget tal och de behöver alternativa kommunikationssätt hela livet i sin 
dagliga miljö.  
 
Det är viktigt att börja så tidigt som möjligt. Alternativ och kompletterande 
kommunikation kan fungera på ett förebyggande stimulerande sätt, barnet måste 
tidigt få möjlighet att hitta ett passande sätt att kommunicera på. Personer i 



 19

barnets närmiljö bör införa tecken eller bilder bredvid talet. Det är inte på vilket 
sätt barnet kommunicerar på som är det viktiga, utan att barnet kommunicerar 
(Bergh & Bergsten, 1998). Författaren menar att det inte finns något som tyder 
på att alternativa kommunikationssätt förhindrar eller försenar barnets 
talutveckling. 
 
När vi använder språket är det vanligtvis talet som vi använder. Det finns många 
andra sätt att kommunicera på än genom talet, det är beroende av situationen och 
förmågan hos individerna i ett samtal (Bergh & Bergsten, 1998). Det finns flera 
alternativa sätt att uttrycka sig på som vi använder i samspel med varandra.  
 
• Tecken 
• Bilder, fotografier 
• Föremål 
• Röst 
• Gester 
• Ansiktsuttryck 
• Skrift 
• Kommunikativa hjälpmedel (Bergh & Bergsten, 1998). 
 
 
När ett barn inte har förmåga att kommunicera genom talet, behövs andra sätt att 
kommunicera och förmedla sig med. Ibland finns inte förmågan att använda sig 
av den egna kroppen, då kan symboler underlätta kommunikationen. Symboler 
kan bestå av saker i barnens vardag och är konkreta som kan hjälpa till att 
förtydliga kommunikationen ( Heister Trygg, 1998).  
 
Man kan även använda sig av fotografier och bilder. Personer, situationer och 
miljöer som barnet stöter på i sin vardag kan ge stöd åt kommunikationen. Det 
finns även olika målade bilder som kan vara till hjälp(Heister Trygg, 1998). 
Nilbilder är olika kommunikationsbilder som är verklighetstrogna och bilderna 
kan användas av både vuxna och barn (Bergh & Bergsten, 1998). 
 

 
Nilbilder består av färgbilder som kan användas när det finns behov av alternativ och kompletterande kommunikation. 
Ex på nilbider  källa www.nilbilder.se 
 

Bliss är lämpligt för personer som inte kan tala, läsa och har motoriska 
svårigheter. Det är ett symbolsystem som är uppbyggt av 120 grundsymboler 
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(Heister Trygg, 1998). Symbolerna representerar begrepp och ord. Det finns 
möjlighet att göra kombinationer av grundsymbolerna som passar det enskilda 
barnet (Bergh & Bergsten, 1998). Det finns också möjlighet att nyttja 
symbolerna på en kommunikationskarta. För att kunna tolka och förstå 
Blissymboler krävs en utvecklingsnivå på ca fyra års ålder, då vissa symboler är 
abstrakta. 
 
 
 
 
Blissymbolerna består av olika grundsymboler, genom att sätta ihop olika symboler kan 
brukaren producera egna meningar. 
Ex på Blissymboler, den första betyder hund och den andra kläder. 
http://www.kommed.nu/symboler.htm 
 
Pictogrambilder är vita mot svart bakgrund. De används ofta till barn, men 
vuxna kan också ha användning av bilderna (Bergh & Bergsten, 1998). Bilderna 
är mindre abstrakta i jämförelse med Blissymbolerna. Symbolerna kan även vara 
ett komplement tillsammans med teckenkommunikation, om något behöver 
åskådliggöras. Pictogram kan vara ett bra sätt att använda för att senare lära sig 
Blissystemet. Pic betyder pictogram som står för bildlik symbol, Ideogram 
betyder att symbolen bygger på en idé och C står för Communication (Heister 
Trygg, 1998). 
 
 

 
Pictogram består av bilder uppdelade i olika grupper, bilderna kan användas tillsammans med 
kommunikationskartor där personen pekar på bilderna. 
http://www.kommed.nu/symboler.htm 
 
Bergh och Bergsten (1998) menar att det är viktigt att ha kunskap om hur man 
ska agera som samtalspartner vid möten med personer i behov av akk. Den 
vuxne bör låta barnet få tid att svara och barnet måste få möjlighet att själv ta 
initiativ i sin kommunikation. Barnet ska få tillfällen att kommunicera och här är 
leksituationerna betydelsefulla. Barnets sätt att kommunicera på kan även den 
vuxne använda, på så sätt är den vuxne en positiv förebild. Barnet behöver 
mycket uppmuntran och bekräftelse i sin kommunikation. 
 

2.7 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
Takk innebär att tecken utgör ett stöd vid språk- och taltillägnande. Det är inget 
eget språk, det är en metod och det används alltid tillsammans med talat språk. 
Bland alternativa och kompletterande kommunikationssätt är Takk det 
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vanligaste förekommande kommunikationssättet.  Takk kan vara till nytta för 
personer med eller utan utvecklingsstörning och som inte har ett utvecklat tal 
eller inte talar alls (Heister Trygg, 2004). Det kräver också att personen kan 
tolka bilder och har en viss språkförståele, och har förmågan att använda sina 
händer. 
 
Användare av Takk ges möjlighet att: 
 
• kunna uttrycka sig med tecken 
• kunna komplettera sitt tal med tecken 
• kunna uttrycka sig med tecken tillsammans med annat akk-sätt 
     (Heister Trygg , 2004,sid 17) 
 
Det är viktigt att börja med tecken tidigt, även om inte barnet tecknar tillbaka 
har det betydelse för barnets kommunikation (Heister Trygg, 2004). De vuxna 
runt barnet fungerar som modeller då barnet behöver se tecknen många gånger. 
Heister menar också att det är av betydelse att personerna i barnets omgivning 
fortsätter att teckna även då barnet har uppnått en relativt god språkförståelse. 
Barnet måste få möjlighet att fortsätta använda sina tecken. Detta är ett sätt att 
respektera barnets sätt att kommunicera. Tecknen får anpassas efter barnet, då 
alla inte har förmågan att teckna helt ”korrekt”. Personer kring barnet måste 
försöka att tolka vad barnet vill (a.a).  
Personer som är i behov av tecken är också beroende av att omgivningen 
tecknar. Takk kan vara ett stöd för individen både vad det gäller förståelsen och 
förmågan att uttrycka sig (a.a.). 
 
Enligt Rydeman (1990) har det framkommit positiva resultat vid användandet av 
tecken för barn med utvecklingsstörning. Tidig inlärning av tecken har positiv 
inverkan för språket och den kognitiva utvecklingen. Det är av stor betydelse att 
de vuxna kring barnet tecknar så att barnet uppmuntras att teckna.  
 
 
Fördelar med Takk enligt Heister Trygg (2004) trygg är flera: 
 
• Att använda tecken är inte så krävande för finmotoriken 
• Tecken ger en förstärkning via synen och individen kan känna det i handen 
• När någon talar är det svårt att hålla kvar orden, tecknen stannar kvar längre, 

då tecknandet sker långsammare. På så sätt kan det stödja koncentrationen på 
ett positivt sätt. 

• Tecknen kan utföras på ett mera konkret sätt, än talet. Med teckenrörelser via 
kroppen förtydligas det personen vill uttrycka. 

• Tecken kräver inga övriga hjälpmedel och det finns alltid till hands. 
• Det talade språket blir tydligare, då tal och tecken kombineras 
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• Alla människor har med sig ett medfött kroppsspråk och detta är en fördel då 
tecken kan förstärka talet tillsammans med kroppsspråket. 

 
 

2.8 Tecknande miljö 
För att en teckenspråkig miljö ska fungera krävs det att personalen kan och 
använder tecken, det är viktigt att hela barngruppen kan teckna. Risken finns 
annars att barnet och den som kan teckna blir isolerade från den övriga gruppen 
(Rydeman, 1990). I en kommunikativ miljö har barnet kompisar som kan 
kommunicera på samma sätt och omgivningen uppmuntrar kommunikation 
såsom ljud, tal, gester och kroppsspråk. Samspelet mellan vuxna och barn ska 
uppmuntras och personalen skall stödja barnets kommunikation i samspelet med 
andra barn. 
 
Hon påpekar också att barn brukar vara mycket positiva till att lära sig tecken 
men att det kan vara svårare att förankra dem hos vuxna. De vuxna bör även 
teckna till varandra, på samlingarna och vid instruktioner. Pedagogerna behöver 
även få kunskap i betydelsen av att använda tecken. I en undersökning av Sirén 
(1997) framkommer det att personalen saknar stöd och information. Flertalet av 
de tillfrågade i personalen efterfrågade mera utbildning i teckenkommunikation. 
Enligt Heister Trygg (1998) är det viktigt att det finns en kommunikativ miljö. 
Personalen som arbetar ska ha god kompetens att kommunicera och 
kommunikation ska finnas centralt under dagen. Då barnet tar initiativ till 
kommunikation ska personalen uppmärksamma detta. Enligt Heister Trygg 
(2004) blir inte behoven uppfyllda, för personer som är i behov av Takk. 
Personer som använder Takk möter ibland personal som inte har tillräckligt med 
kompetens och kunskap om att det är lika viktigt för alla att få möjlighet till en 
god kommunikation. Goda kunskaper i Takk och språkutveckling är en 
förutsättning för att personal ska kunna stödja den processen. Enligt Brodin 
(2008) utgör pedagoger i förskolan en grund för att utveckla en ömsesidig 
kontakt mellan barn och vuxna. Tillsammans med andra personer i barnets 
omgivning utvecklas kommunikationen med andra.  
 
Även Heister Trygg (2004) anser att möjligheterna till att utveckla 
kommunikationen i förskolan är stora då många av barnets erfarenheter hemma 
kan omsättas på förskolan. Ett barn som är i behov av Takk ska i sin miljö 
omges av modeller som använder tecken och tal. Tecken ska finnas i 
verksamheten under dagen, om ett barn ska teckna måste personerna i 
omgivningen också teckna. Enligt Heister Trygg (2004) ska personerna i barnets 
omgivning använda tecken parallellt med tal. En tecknande miljö är en 
förutsättning för att Takk ska kunna utvecklas. Det är viktigt att funktion och 
innehåll är i fokus i kommunikationen. När ett barn tecknar framförs ett 
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budskap, pedagogen ska tolka det som att barnet vill förmedla något. Det kan 
finna en risk att pedagogen berömmer barnet för att det utför själva tecknet och 
inte själva budskapet som det vill förmedla. 
 
Hon menar att personer i barnets omgivning ska teckna även om barnet inte 
börjat använda tecken själv. Jämförelsevis med ett nyfött barn som hör talat 
språk i ett år innan barnet börjar kommunicera via eget tal.  Ett barn behöver få 
se tecken redan som mycket litet, även om det inte har förmågan att teckna själv 
ännu. När barnets förmåga att kommunicera via talet utvecklas, fortsätta att 
teckna, då Takk kan vara ett stöd för minne och förståelse.  

 

2.9 Specialpedagogens roll 
Enligt den examensordning som gäller idag av utbildningen till specialpedagog, 
ska pedagogerna kunna få handledning och råd av specialpedagogen. Persson 
(2004) menar att skolan kan känna att specialpedagogen inte är så nära 
verksamheten, då det även ingår i yrkesrollen att bedriva utveckling av skolans 
arbete. Specialpedagogen har en viktig roll på den enhet som han/hon arbetar på.  
Det specialpedagogiska arbetet ska genomsyras på olika nivåer, dels genom att 
specialpedagogen finns till hands för pedagoger och föräldrar, samt utvecklar ett 
nära samarbete med rektor. Kvaliteten behöver säkerställas i skolans arbete 
(a.a). Danielsson och Liljeroth (2005) skriver att specialpedagogiken ger 
möjlighet för barn och elever som är i behov av särskilt stöd att utvecklas utifrån 
de förmågor de besitter. Specialpedagogiken kan även öppna upp människors 
tankar och att sätt att se på utvecklingen hos ett barn eller elev på lång sikt(a.a.). 



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

3. TEORI 
 
 
Det finns flera olika teorier om hur barn utvecklar språket. De beskriver vilka 
faktorer som påverkar språkutvecklingen. En av teorierna är den behavioristiska, 
där miljön har stor betydelse. Enligt denna teori är vårt beteende påverkat av 
faktorer utifrån och från miljön. Individen påverkas av den miljö som han/hon 
lever i. Genom att ge positiv förstärkning då det lilla barnet härmar sina 
föräldrar, utvecklas barnets språk genom ett beteende som är inlärt (Arnqvist, 
1993). Genom förstärkning av sitt beteende, lär sig barnet nya ord. Enligt det 
behavioristiska synsättet var det mycket viktigt att barnet fick stora möjligheter 
till språklig stimulans. Den betonade vikten av att pedagoger ska ge barnet 
tydlig återkoppling på barnets sätt att kommunicera. (Arnqvist, 1993). Denna 
teori knyter an till språkutvecklingen kring barn som är i behov av Takk, där 
omgivningens stimulans är mycket betydelsefull. Barn som är i behov av någon 
form av akk behöver stimulans från sin omgivning vad det gäller språket och 
stimulansen. Syftet med studien är bland annat att undersöka Takks betydelse 
för barnet i förskolan som har behov av Takk. Om barnet får en stimulans av 
pedagogerna kan kommunikationen utvecklas. Genom förstärkning uppmuntras 
barnet att kommunicera med andra. 
 
En annan teori, den nativistiska teorin menade enligt Arnqvist(1993) att barnets 
mognad och hereditet var av stor vikt vid språkinlärningen. Anhängare av denna 
teori ansåg att barnet inte klarade att lära sig via inlärt beteende, då språket är 
mycket komplext. Förmågan att utveckla tal är medfött. De ansåg också att barn 
lärde sig grammatiska regler snabbt (Svensson, 1998). Kritik har riktats mot 
båda teorierna men den behavioristiska teorin är till nytta för barn med försenad 
talutveckling bl.a. genom förstärkning (Arnqvist, 1993).  
 
Kognitivismen består av olika teorier med olika perspektiv.  Jean Piaget och Leo 
Vygotsky har haft stor påverkan kring teorier om barns språkutveckling 
(Arnqvist, 1993). Piaget menade enligt Arnqvist (1993) att arvet har stor 
betydelse och att de kognitiva färdigheterna hänger ihop med individens 
mognad. Piaget ansåg också att barnet måste ges möjligheter att utforska 
omvärlden, härma i leken och genom att barnet är aktivt. Både barn och vuxna 
behöver tid för samvaro med andra och få möjlighet att reflektera (Svensson, 
1998). Karlsson (2007) skriver att Piaget menade att barnet genom sitt eget 
tänkande utvecklar ett system av symboler i samband med olika sociala 
situationer. Genom att imitera sker sedan en utveckling av språket. Enligt 
Karlsson (2007) menade Vygotsky att erfarenheten som människor har med sig 
påverkar sättet att tänka. Barnets kulturarv påverkar utvecklingen av det logiska 
och viljemässiga tänkandet. Människa söker social kontakt och på så sätt 
utvecklar människan språket (a.a). Mellan Piaget och Vygotsky finns enligt 
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Karlsson (2007) flera gemensamma ståndpunkter, bl.a. att kommunikationen är 
viktig för språkutvecklingen. De ansåg också att alla erfarenheter som barnet får, 
har en avgörande roll för utvecklingen av språket. Vuxnas agerande är viktig, då 
det kan stärka barnens förståelse för den sociala betydelsen av språket (a.a). 
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4. METOD 
 
4.1 Allmänt om metod 
Det finns många olika metoder för att smla in data till en undersökning såsom 
intervjuer, observationer, experiment, enkäter. 
Enligt May (2001) kan intervjuer göras på flera olika sätt. Det finns 
strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade och gruppintervjuer. Vid 
intervjuer som metod kan frågor följas upp och de intervjuade ges möjlighet att 
förklara sina ståndpunkter, och betona sina åsikter, tankar och idéer. Data kan 
samlas in direkt och svarens validitet kan kontrolleras (Denscombe, (2000). 
 
Jag hade funderat på att även göra observationer i barngruppen då detta kunde 
ha gett undersökningen ett större djup, men det var inte möjligt att genomföra. 
May (2001) skriver att deltagande observationer kan öka förståelsen för 
handlingar som människor gör och ge andra perspektiv på det sociala samspelet 
i verkligheten. Det som kan vara krävande vad det gäller deltagande observation 
är att är mycket arbete med att analysera observationerna (May, 2001). Det 
kräver ett personligt engagemang från forskarens sida (Denscombe, 2000). 
 
Frågeformulär kan ge forskaren mycket information och är lätta att genomföra 
och det är en tidsmässigt besparande metod. Nackdelar är att det är svårt att 
kontrollera om respondenterna svar är sanningsenliga. För att en undersökning 
ska vara relevant krävs ett visst antal svar ( Denscombe, 2000). 
Enkätstudie var inte tänkbart då jag valde att fokusera på en undersökningsgrupp 
med ett fåtal respondenter.  
  

4.2 Metodval  
Då mitt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag på en 
förskola arbetar med Takk och deras tankar kring Takk:s betydelse för barnets 
kommunikation med personer i sin omgivning, valde jag att intervjua 
personerna. Jag skulle ha kunnat göra fler intervjuer på en annan förskola men 
jag beslöt mig för att fokusera på en arbetsgrupp eftersom jag ville undersöka 
hur det kan fungera när alla i arbetslaget tecknar. Detta är den enda förskolan i 
kommunen där alla i arbetslaget använder Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation. Denna information har jag fått av en 
specialpedagog som arbetar övergripande i kommunen och som på så sätt har 
kunskap om hur det ser ut på förskolorna vad det gäller användning av Takk. 
 
Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer, då de ger möjlighet för 
respondenten att ge öppna svar och själv komma med sina synpunkter och 
utveckla dem (Denscombe, 2000). Den semistrukturerade intervjun ger 
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intervjuaren möjligheter att utveckla svaren och skapa en dialog med 
respondenten (May, 2001). Nackdelar med intervjuer är att det är tidskrävande 
att bearbeta alla svar och intervjuaren kan inte var helt säker på att respondenten 
svarar sanningsenligt. Intervjuaren påverkar respondenten utifrån sin identitet 
(Denscombe, 2000). 

 

4.3 Pilotstudie 
Jag valde att pröva mina intervjufrågor på en kollega till mig som har goda 
kunskaper inom tal och språk och som själv har arbetat lite med Takk. Syftet var 
att se om frågorna stod i relevans till mina frågeställningar i studien. Några 
smärre justeringar gjordes innan jag kände mig nöjd med frågorna.  

 

4.4 Undersökningsgrupp 
Jag har valt att intervjua fyra pedagoger på en förskola som har extra resurser för 
att ta emot barn med funktionsnedsättningar. Förskolan består av fem 
avdelningar, det är uppdelat i 1-3 års avdelningar och 3-5 års avdelningar. 
Personalen i det arbetslaget som jag intervjuade har alla lång yrkeserfarenhet. 
Barn som är i behov av extra stöd varierar från år till år, ibland är det endast ett 
barn i gruppen som är i behov av extra stöd. Alla är utbildade förskollärare och 
har arbetat på förskolan i flera år. Jag valde att intervjua personalen enskilt för 
att alla skulle få möjlighet att berätta om sina tankar och idéer. Enligt 
Denscombe (2000) finns det en risk vid gruppintervjuer att dominanta personer 
tar ”mera plats” och de som är ”tysta” inte får komma till tals. Det kan bli 
gruppens allmänna åsikter som framförs, vid personliga intervjuer uppstår inte 
denna situation. 

 

4.5 Genomförande 
Först tog jag kontakt med en kollega som är specialpedagog och som träffar 
arbetslag där de använder Takk. Jag fick ett namn på en specialpedagog som 
arbetar på det område som förskolan finns på. Via telefon diskuterade vi om det 
kunde finnas möjlighet till att göra intervjuer med personalen. Därefter tog jag 
kontakt per telefon med arbetslaget. Jag presenterade mig och förklarade syftet 
med min studie. Vi bestämde en tid för ett första möte.  
 
Vid första mötet fick jag möjlighet att kort träffa alla i arbetslaget och vara med 
på en samling i barngruppen. Då jag var med en stund i verksamheten såg jag att 
det inte tecknades så mycket just då. När jag sedan diskuterade med en av 
pedagogerna berättade hon att de för tillfället endast hade ett barn som var i 
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behov av Takk. Barnet hade precis börjat lära sig tecken så det tecknade inte 
aktivt själv därav skulle det bli svårt för mig att observera kommunikationen i 
gruppen. 
 
Då jag från början hade tänkt att både göra intervjuer och observationer i 
barngruppen kom vi fram till att studien fick byggas på intervjuer med 
pedagogerna då det barn som fanns i gruppen inte tecknade själv. Efter att 
pedagogen frågat övriga kollegor i arbetslaget om de var intresserad av att ställa 
upp och bli intervjuade, ringde de upp en vecka senare och vi bestämde tider när 
jag kunde komma. Vi bestämde att jag skulle göra två intervjuer per besök. 
Detta gick att genomföra då barnen har utelek och det är lättast för personalen 
att gå ifrån arbetet. Några dagar innan skickade jag ut frågorna så att de skulle få 
möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna utfördes med Mp 3- spelare med 
röstinspelning. Jag hade tidigare informerat personalen att allt kommer att 
avidentifieras och även frågat om deras samtycke för att göra ljudupptagningar 
av intervjuerna. Längden på intervjuerna varierade beroende på hur mycket 
respondenterna berättade. Detta då ljudinspelningar kan återge en fullständig 
och permanent återgivning av intervjun (a.a). 
 
 

4.6 Databearbetning 
Jag började med att skriva ut varje intervju för sig. Enligt Denscombe (2000) är 
det en fördel att skriva ut intervjuerna då forskaren kan bläddra i de olika 
utskrifterna istället för att gå tillbaka till bandspelaren och beakta svaren. Jag 
valde att skriva ut intervjuerna ord för ord och sedan göra sammanfattningar 
kring vissa frågor, som jag anser sammanställer svaren kring mitt syfte med 
studien. Därefter har jag sammanställt varje respondents svar. Respondenterna 
kommer att redovisas en och en och nämnas med fingerade namn. Efter varje 
intervju finns en analys. 
 

4.7 Tillförlitlighet 
Enligt Denscombe (1998) är det en fördel med intervjuer då det finns möjlighet 
att kontrollera riktigheten och relevansen i respondentens svar direkt. 
Kvale(1997) menar att forskaren får i förhållande till personerna som intervjuas 
olika roller. Han skriver att intervjuaren kan identifiera sig med respondenterna 
att objektiviteten blir svår att upprätthålla.  Jag försökte vara så objektiv som 
möjligt under intervjuerna och inte påverka dem med mina synpunkter. Då jag 
ställde frågorna försökte jag att ge dem tid att tänka till. Jag förtydligade för 
respondenterna vad Takk ordagrant står för, att det är ett mera övergripande 
namn på tidigare benämningar såsom Tecken som stöd och 
Teckenkommunikation.  Jag hoppas att respondenterna svarade ärligt och 
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uppriktigt på frågorna vid intervjun. Denscombe (2000) menar att respondenten 
kan påverkas av intervjuarens identitet. Tidigare undersökningar visar att 
personer kan svara på olika sätt beroende på vem intervjuaren är och dennes 
bakgrund. Det kan finnas frågor som får respondenten att gå i försvarsställning, 
då risken finns att respondenten svarar som han/hon tror att det förväntas. Jag 
fick inte känslan av att jag påverkade i någon specifik riktning. Enligt May 
(2001) kan intervjuaren utveckla en dialog med respondenten vilket jag 
upplevde som positivt under intervjuerna. Var det någon fråga som behövde 
utvecklas kunde jag göra detta direkt. Jag skickade även ut intervjufrågorna 
några dagar innan intervjuerna skulle genomföras så att de skulle få möjlighet att 
förbereda sig och veta innehållet i intervjun. Bell(2005) skriver att intervjuaren 
måste förklara studiens syfte, informera om frågornas inriktning och hur 
informationen ska presenteras.  

 

4.8 Etik 
Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2002) finns fyra 
grundläggande huvudkrav. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
 
Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren delger information om de villkor som 
gäller för dem som är med i undersökningen. Tydlig information ska ges att 
deltagandet bygger på frivillighet och att medverkan kan avbrytas om så önskas. 
Vid första samtalet via telefon informerade jag om syftet med studien, och 
varför jag skulle göra den. Efter mitt första besök skulle pedagogerna 
återkomma för att meddela om alla ville delta i studien.  
 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien skall samtycka. 
Undersökningspersonerna har rätt att bestämma själva om de vill medverka i 
studien. En vecka efter mitt första besök meddelade pedagogerna via telefon att 
alla var positiva till att vara med i studien. På så sätt fick de tid att fundera över 
deras deltagande. 
 
 
 
Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet betyder att ingen utomstående skall kunna identifiera de 
personer som deltar. Jag informerade om att allt skulle avidentifieras och inga 
namn skulle förekomma. Även innan intervjuerna startade tydliggjorde jag ännu 
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en gång att allt skulle behandlas konfidentiellt. Namnen i studien är fiktiva för 
att inte avslöja någons identitet. 
Då jag spelade in intervjuerna förklarade jag att svaren raderades efter 
transkriberingen. 
 
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet betyder att all data som samlas in endast får användas till det 
som respondenterna har fått information om. Uppgifter får inte användas i 
kommersiella eller ej vetenskapliga syften. Det som framkommit i samband med 
intervjuerna kommer endast att användas för att få svar på mina frågeställningar. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1 RespondentA - Anna 
Anna berättar att just nu har de två barn som har habiliteringskontakt och att det 
kan var en flexibel siffra, de kan ta emot upp till fyra barn beroende på vilka 
som behöver omsorg. Antalet barn i gruppen kan variera mellan 12-14. Dels 
beror det på vilket tryck det är på barnomsorgsplatser i kommunen och även 
vilka barn från habiliteringen som behöver plats.  
 
Erfarenhet och kunskaper 
Anna berättar att hon kom i kontakt med Takk 1994. Då började hon arbeta på 
resursavdelningen på förskolan. Då fanns det några barn i gruppen som behövde 
tecken. Personalen i arbetslaget fick gå en grundkurs i teckenkommunikation 
som habilitering och logoped anordnade. Då hade de två barn i gruppen som de 
använde tecken med. Även föräldrarna gick kursen. Hon säger också att några år 
har användandet av Takk använts mindre, detta beror på vilka barn som finns i 
gruppen för tillfället. Hon har även fått delta i en fortsättningskurs. Hon säger att 
ibland behöver hon fylla på med teckenkunskaper. 
 
På frågan om hon får någon kontinuerlig fortbildning svarar Anna att hon inte 
har varit på fortbildning de senaste åren. Hon tycker att hon kan ta hjälp av en 
kollega i arbetslaget som har varit på fler kurser. Hon brukar fråga henne om det 
är något tecken hon inte kan eller som hon har glömt. Anna förklarar att det 
finns i bagaget och att det gäller att plocka fram orden som hon har lärt sig. 
Pedagogerna har någon gång försökt avsätta en stund vid avdelningsmöten till 
att teckna, men hon poängterar att det är svårt att hålla det vid liv när behovet är 
litet.  Hon menar att hon skulle kunna ”skärpa till sig” och titta mer i böckerna 
som de har om tecken. Nu tycker hon att hennes kunskaper är tillräckliga men 
hon poängterar att om det skulle komma ett barn som tecknar mycket och som 
har kommit upp en nivå då skulle mer fortbildning behövas. Det är behoven som 
styr och motivationen att lära sig mer ökar om det finns ett större behov hos 
barnen.  
 
Situationer då Takk används på förskolan 
Anna berättar att de använder tecken vid samlingar och när de sjunger. De har 
veckans tecken som personalen sätter upp i hallen. De har en kort samling före 
maten då de visar veckans tecken, de sjunger lite så att alla ska känna en 
gemenskap tillsammans. Det blir positivt för de barn som har behov av Takk och 
barnen blir mer motiverade i sin kommunikation. Alla barn och föräldrar är 
positiva till tecken. Hon nämner också att barn som har svenska som andra språk 
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har haft nytta av Takk. Då de inte har kunnat mycket svenska har de haft 
möjlighet att lära sig tecken som ett stöd för språket. 
 
Till barnen som har behov av Takk har personalen gjort varsin pärm med tecken 
och bilder med enkla ord som barnen är intresserade av. Det har blivit som en 
bok som barn och vuxna har tittat och samtalat kring. Hon säger att övriga barn 
visat intresse för att titta i pärmarna och lära sig mer. Det har även varit någon 
från en småbarnsavdelning som kommit in och varit intresserad av pärmarna. 
Anna tycker att det är ett bra stöd för barnen. Hon förklarar att när de väljer ut 
tecken försöker de tänka på vad barnet i fråga behöver, saker som ligger barnet 
nära. Tecken som behövs vid matsituationen och i leken. Någon gång har de 
gjort två uppsättningar av teckenpärm till barn som har ett andra språk. På så sätt 
har barnet kunna teckna ett tecken hemma tillsammans med sina föräldrar på sitt 
modersmål och även på svenska. 
 
De använder även tecken vid maten där barnet och den vuxne stöttar och hjälper 
till när de berättar vad som serveras. En pedagog står bredvid barnet och 
tillsammans kan de berätta med hjälp av tecken. Det kan lätt bli menar Anna att 
när barnet börjar förstå orden att personalen inte tecknar så mycket. Hon är 
medveten om att det inte är riktigt bra och när hon behöver ta till tecknen kanske 
de inte alltid finns där. Hon använder även tecken när de ska klä på sig och t.ex. 
går till skogen på utflykt. 
 
På frågan om pedagogerna tecknar till varandra svarar hon att det är ganska 
sällan. Det ser hon som en brist och menar att de borde teckna mera till 
varandra. Det blir mer naturligt ju mer som personalen använder Takk. Barn gör 
efter andra och då är det viktigt att de vuxna tecknar. 
 
Betydelsen av Takk i kommunikationen 
Hon ser bara fördelar med att använda Takk. Det utvecklar barnets språk och 
barnet kan kommunicera med flera och tala om vad de vill och inte vill. Barnet 
blir en i gruppen när alla kan teckna. Hon betonar hur viktigt det är att barnet har 
ett språk som de kan göra sig förstådda på. De har alla olika ansvarsbarn i 
gruppen men säger att de ska finnas till för alla barnen i gruppen. Det får inte bli 
så att barnet och den vuxne bildar en liten ”lekö”, risken finns då att barnet blir 
isolerat från övriga barn. 
  

”Det är det som är tänkt med den här resursavdelningen, att vi personal vi finns 
ju inte till som assistenter bara för ett barn, utan vi har ju utökad personaltäthet 
för att det ska fungera bra för alla barn. Det ska inte vara så att barnen tycker att 
jag och det barnet bildar en lekö, det är lätt annars att man blir lite isolerad där 
vid sidan om.” 
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En annan fördel som hon belyser är att Takk kan vara bra för alla barn i gruppen 
när de ska uttrycka känslor. Då tar de till tecknen som en slags förstärkning när 
de vill säga att de t ex är trötta eller ledsna. Då dessa begrepp är abstrakta kan 
tecken tydliggöra det.  
 
Anna har varit inne på att det kan vara svårt att levandehålla Takk när behoven 
inte är så stora i barngruppen. Hon tänker att de skulle behöva teckna mer när de 
har avdelningsmöten.  
 
Föräldrarnas betydelse  
När vi kommer till frågan om föräldrarnas betydelse menar hon att det beror på 
många olika saker. Om barnet tecknar och de känner att de får ett gensvar, väljer 
ofta föräldrarna att gå på teckenkurs. En del föräldrar resonerar som så att barnet 
förstår vad de säger och menar att det inte finns något behov. Det kan bl.a. 
handla om vilken attityd man har och hur familjesituationen ser ut, enligt 
pedagogen. Hon säger att det kan bero på vilken information föräldrarna fått 
kring Takk och betydelsen av det. 
 
Anna har arbetat sedan 1994 på resursavdelningen. Hon anser att hon har 
tillräckliga kunskaper, samtidigt som hon menar att hon skulle kunna bli bättre 
på att titta mer i böckerna som de har om tecken. Anna säger att även om hon vet 
att det är fel, tecknar hon mindre när barnets behov minskar. Just nu är hon nöjd 
med sina kunskaper i tecken, men är samtidigt medveten om att hon ibland kan 
känna att hon inte har alla tecken som behövs.   
 
Anna tog upp en aspekt som ingen av de övriga respondenterna nämnde. Hon 
menade att barn i allmänhet kan ha svårt för att uttrycka sina känslor då de är 
arga eller ledsna. Tecken kan då vara en förstärkning när de vill uttrycka sina 
känslor. 
   

5.2 Respondent B – Eva 
Erfarenhet och kunskaper 
Eva beskriver att hennes första kontakt med Takk var när hon började arbeta på 
den här avdelningen -02. När hon började, tecknade inte de övriga i arbetslaget 
så aktivt. Hon och en kollega på en annan avdelning som själv är hörselskadad. 
gick på flera veckokurser i TSS. Det var landstinget som ansvarade för kurserna. 
Eva säger att hon inte tecknar hela meningar, men hon använder mycket basord.   
 
Hon svarar att de inte får någon kontinuerlig fortbildning just nu. De kurser som 
hon har gått tidigare är inget som hennes arbetsgivare har gett men hon har fått 
stöd i sitt initiativ att gå utbildningen och då hon har behövt vara ifrån arbetet i 
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barngruppen. Känner hon att hon önskar mer utbildning finns det möjlighet till 
detta tror hon.  
 
Situationer då Takk används på förskolan. 
Eva säger att hon försöker förstärka några ord när hon pratar med barnen i behov 
av Takk. Nu är det ett barn som är i behov av Takk, då tecknar hon vid 
matsituationen och när hon är nära barnet. Hon förklarar att de har vissa ord som 
de vill att barnet ska svara på så att det blir en språkmiljö. Hon säger också att 
hon använder det till barn som har svenska som andra språk. När de är ute i 
skogen brukar hon teckna, när de pratar om djur och vid sånger som kan 
förstärkas med hjälp av tecken. Vid samlingen tar de ett tecken som hör till 
verksamheten. De pratar om vad som händer och vad saker heter och hur man 
tecknar dem. Det tecknet som är veckans tecken blir mera aktivt men de 
använder många tecken i verksamheten.  
 
Alla använder tecken i arbetslaget, alla försöker på sin nivå och de diskuterar 
ibland med varandra hur ett ord ska tecknas. Hon säger att då hon har lärt sig 
tecken lite senare än sin övriga kollegor så kan det skilja på hur tecknen ska 
utföras. Det kommer nya tecken och en del förändras. Det spelar egentligen 
ingen roll för det blir inte fel men de kan diskutera ibland kring olika tecken. De 
tecknar inte mycket till varandra i arbetslaget, kanske bara ibland när de står på 
avstånd och vill säga något snabbt.  
 
Betydelsen av Takk i kommunikationen 
Eva ser inga nackdelar med att använda Takk. Det är positivt att lära ut tecken 
till de andra barnen, då blir de mer delaktiga och de barn som är i behov av Takk 
får ett sätt att kommunicera med de andra barnen. Det förstärker språket och är 
bra för alla. Barnen tycker ett det är roligt att sitta och diskutera hur olika ord 
tecknas. Föräldrarna berättar att deras barn tecknar lite hemma och de är alla 
positiva till det trots att de inte är i behov av det. Hon tycker även att det är ett 
bra stöd för barn med invandrarbakgrund. Takk kan också vara bra för de barn 
som går på småbarnsavdelningar, hon tror att barn som inte har börjat prata eller 
är lite sena i sin språkutveckling kan ha nytta av det. 
 
Eva beskriver hur härligt det är när hon ser att barnet börjat ta till sig tecken och 
kan uttrycka sig själva t.ex. att ”nu vill jag det”.  Tecken är bra för ett barn som 
inte har ett språk och som till slut kan uttrycka sig. Hon förklarar att många 
gånger kan hon se en frustration hos barnet när det inte blir förstått. Det kan 
även uppstå mellan barnen i deras kommunikation.  
 

”Jag tycker det är så härligt när man ser de här barnen, när de börjar ta till sig 
tecken och faktiskt kan säga det själv, att nu vill jag , det är ju underbart.” 
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Takk kan vara ett sätt att gå vidare, när barnet har förstått kan lärandet utvecklas 
med flera tecken. Barnet ska kunna känna att det inte fastnar, det ska känna att 
det blir en positiv utveckling. Om inte kan risken finnas att barnet inte vill 
försöka kommunicera och att det slutar att teckna. 
 
Till sist säger Eva att personalen ibland skulle behöva sitta ner och teckna 
tillsammans. Ansvaret ligger hos dem och hon menar att de borde teckna mera 
allmänt. Det ska vara tecknande miljöer runt de barn som är i behov av Takk då 
barnet får möjlighet att se att det fungerar att ”prata med händerna”. Det kan 
kanske bero på att de i arbetslaget känner att de inte är tillräckligt bra på tecken. 
Hon menar att det är behovet som styr och att det känns fånigt att teckna till 
personer som hör och förstår.  
 
Hon berättar också att det ibland när ett barn inte kommer på vad ett ord heter 
kan hon som pedagog teckna ordet för barnet och då kommer barnet på vad det 
heter genom att se pedagogen utföra tecknet.  
 
Föräldrarnas betydelse 
Eva har inte så stor erfarenhet kring betydelsen för barnet om föräldrarna 
tecknar med barnet. Hon har bara stött på något enstaka barn där föräldrarna 
tecknade och kan inte säga om det är någon skillnad eller inte för barnet.  

 
När Eva började på avdelningen-02 menade hon att övrig personal inte tecknade 
så aktivt. Då Eva har lärt sig tecken på senare tid har hon kunskap kring mer nya 
tecken, då tecken kan förändras över tid. Här kan hon delge sina kunskaper till 
övriga i arbetslaget. Hon menar att de inte tecknar mycket mellan varandra, hon 
är dock den som har mest kunskap kring tecken. Hon menar att arbetslaget 
kanske känner att de inte är tillräckligt bra på tecken. Vid intervjuerna med 
övriga pedagoger framkom det trots allt att de var relativt nöjda med sina 
kunskaper i tecken. 
Eva hade ingen erfarenhet av om det har betydelse för barnet på förskolan att 
föräldrarna tecknar.  
Även Eva poängterade att Takk är mycket bra för barn med invandrarbakgrund. 
Något som endast Eva nämner är att hon menar att Takk kan vara bra för barn 
som går på småbarnsavdelning. Hon är en av två pedagoger som berättar att hon 
gärna använder tecken när de gör utflykter till skogen. 

 
 
 
 
 



 38

5.3 Respondent C-Ida 
Erfarenheter och kunskaper 
 
Ida kom i kontakt med Takk första gången 1990. Då arbetade hon på en 
småbarnsavdelning där det fanns ett barn med Downs syndrom. Då fick alla i 
arbetslaget gå en kurs i teckenkommunikation. Hon berättar att de då främst 
använde tecken till sånger och vid matsituationen. Hon har inte arbetat aktivt 
med Takk hela tiden sedan dess. Hon har arbetat på förskolan som hon är på nu 
sedan 1989 men började jobba på resursavdelningen för ett och ett halvt år 
sedan. Nu när hon använder tecken mycket mer så fylls kunskaperna på, då det 
annars är lätt att det faller i glömska. Hon har inte varit på någon mer utbildning 
sedan 1990. På frågan om hon känner att hon är i behov av mer fortbildning 
svarar hon att de har bra material på avdelningen som hon kan titta i vid behov 
och att hon förhoppningsvis bygger på kunskaperna allt eftersom.  
 
 
Situationer då Takk används på förskolan  
Ida berättar att hon använder tecken vid samlingen och vid olika rutinsituationer 
såsom påklädning och toalettbesök. Hon nämner också att de använder tecken 
när de är ute i skogen. De väver även i tecken i leken så att det blir naturligt. 
Barn som har svenska som andra språk tycker hon har nytta av att använda 
tecken. Det är ett bra stöd för många språksvaga barn som behöver det lilla 
extra. 
 
Betydelsen av Takk i kommunikation 
Det är naturligt för alla barnen i gruppen att teckna och ingen tycker att det är 
konstigt om någon tecknar. Alla barn är positiva till att lära sig tecken och hon 
säger att hon inte tror att barnen är medvetna om hur många tecken som de kan. 
De har många gånger i leken fått fram när det tecknar olika djur i olika lekar, då 
räcker barnen glatt upp händerna och säger… Ja det är gris och det är älg osv. 
 
Pedagogerna försöker hela tiden att medvetandegöra barnen om hur många 
tecken som de faktiskt kan. De är själva inte införstådda med sina kunskaper. 
Även hon nämner liksom föregående respondenter att de tar hänsyn till barnets 
behov när de väljer tecken. Hon säger också att de hela tiden försöker 
uppmuntra barnen som är i behov av Takk att de ska visa vad de vill med 
tecken. Förhoppningsvis förstår barnet att de kan använda tecken för att göra sig 
förstådda. 
 
De använder ibland bilder och tecken vid samlingar, alla får prova på att känna 
hur tecknet formas. Ida tycker också att tecken är bra då många tecken är väldigt 
logiska vad det gäller betydelsen och rörelsen till tecknet. De försöker hela tiden 
att uppmuntra barnet att teckna då det stärker språket. Det sker ett samförstånd 
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mellan varandra. Det ger barn som inte har ett tal att kunna uttrycka sig med 
tecken.  
 

”Vi lockar fram det barnet ska teckna och då barnet inte har använt tecken 
naturligt får vi visa ex visa vad du vill tala om och vad du vill, och vi uppmuntrar 
barnet till att visa med tecken då kanske barnet visar skor med tecken. Då 
förstärker man ju språket på så sätt, jaha vill du ta på dig dina skor och då blir 
barnet också glad att det kan teckna och visa vad det vill och så uppmuntrar man 
mer och mer. Förhoppningsvis tecknar det mer och kommer på att det är ju 
jättebra det här!” 
 

På frågan om hur hon tycker att man kan underhålla sina teckenkunskaper då det 
inte har några barn i gruppen som är i behov av Takk svarar hon att hon tror 
mycket på att använda sånger och rim och ramsor. På så sätt blir det ett naturligt 
inslag . Hon menar att man kan väcka ett intresse hos barnen genom att lära dem 
olika sånger med tecken till. Hon tycker att hon inte kan så mycket tecken men 
att hon då kan fråga övriga i arbetslaget. Det finns med i tankarna hela tiden, Det 
är också mycket hur det egna intresset är för Takk.  
 
Föräldrarnas betydelse 
Ida har inte sett någon förälder som tecknat med sitt barn då hon inte har 
kommit i kontakt med det i den här gruppen, då hon endast har arbetat i detta 
arbetslag i ett och ett halvt år och har inte stött på det under den här tiden. För 
många år sedan då hon arbetade på en småbarnsavdelning använde de tecken 
men hon kunde inte se någon direkt skillnad på om barnet tecknade mer aktivt i 
förskolan. Många föräldrar till barn som inte är i behov av tecken kommer 
ibland och berättar att deras barn har gjort något tecken hemma som de inte 
förstår och de tycker att det är väldigt spännande att deras barn får vara med och 
lära sig tecken.  
 
Ida är den pedagog som inte har arbetat så länge på resursavdelningen. Hon 
berättar att hon tittar i de böcker med tecken som de har att tillgå på 
avdelningen. Ida anser även hon att Takk är ett bra stöd vid språkinlärningen för 
elever med invandrarbakgrund. Ida använder precis som Eva tecken när de är i 
skogen. 
 
 Ida menar att om tecken ska levandehållas kan det vara bra att teckna till sånger 
och vid rim och ramsor. Hon menar att mycket påverkas hur intresserad man är 
som pedagog för tecken. Detta påverkar säkerligen i hur stor omfattning som 
pedagogen tecknar till barnet, även om det är barnets behov som ska styra. Då 
Ida endast har arbetat i ett och ett halvt år på avdelningen har hon inte träffat på 
någon förälder som tecknat till sitt barn, därav har hon svårt att uttala sig om 
detta.  
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5.4 Respondent D - Lena 
Erfarenheter och kunskaper 
Lena berättar att första gången som hon kom i kontakt med tecken var när hon 
var barn i mitten på sjuttiotalet då tv-programmet Upp med händerna sändes. På 
så sätt hade hon grunderna. Andra gången som hon stötte på tecken var när hon 
var nyutbildad barnskötare och vikarierade. Då kom hon i kontakt med ett barn 
som hade en hörselnedsättning och hade då nytta av det som hon hade lärt sig 
från tv-programmet. På den förskolan lärde personalen alla barnen att teckna. 
Lena har varit med från starten av resursavdelningen som startade 1994. Hon 
fick utbildning då men sedan har hon inte varit på någon ytterligare fortbildning. 
Hon förklarar att pedagogen som har lite mer kunskaper hjälper dem om det är 
något de inte kan. 
 
De barn som hon först kom i kontakt med hade någon form av 
hörselnedsättning, men samtidigt fanns det ett barn på förskolan som hade en 
utvecklingförsening och de började då teckna till det barnet också. Det var första 
gången som hon upplevde att det var positivt att använda till andra barn utan 
hörselnedsättning men med andra behov. Hon säger också att varje gång det 
kommer ett barn som behöver mer tecken kan hon känna att det behövs mer men 
hon menar även att det är bra att kunna titta i böcker med tecken och att hon 
ändå har grunderna. Det är bra med påfyllning och hon har uppmärksammat att 
tecken kan förändras under åren.  
 
 
Situationer då Takk används på förskolan 
Nu tecknar hon mycket vid matsituationerna, barnet ska kunna göra sig förstått 
med personalen. Hon har sett att när barnet väl har förstått betydelsen av tecken 
suger de åt sig nya hela tiden. Barnet märker att de vuxna förstår t.ex. när barnet 
försöker att tala om vad det vill göra eller när det behöver hjälp. Lena nämner 
också att de har veckans tecken som de introducerar på samlingen. Nu gör även 
personalen en pärm som alla barn kan titta i och de använder mycket tecken i 
olika sånger. 
  
Betydelsen av Takk i kommunikationen 
Lena ser endast fördelar med att använda Takk eftersom de använder det till hela 
barngruppen. Då alla barn får möjlighet till att lära sig tecken kan alla prata med 
varandra och på så sätt förstår också det barnet som har svårigheter med att 
uttrycka sig. Alla barn är väldigt positiva till att lära sig tecken och de frågar ofta 
hur nya ord ska tecknas. I och med att alla barn kan teckna så får det barn som 
har behov av tecken respons från alla barnen inte bara från de vuxna. Då 
kommer barnet in i leken på ett naturligt sätt. Föräldrar till de övriga barnen i 
gruppen har berättat att deras barn har talat om för dem att de måste teckna och 
använda händerna, för barnen är det helt naturligt.  
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Lena menar att när pedagogerna tecknar till barnet blir det inte lika frustrerat när 
barnet märker att den vuxne förstår. Många av barnen kanske förstår men de har 
inte förmågan att uttrycka sig själva. Hon säger att det är härligt att se glädjen 
hos barnet när det kan uttrycka sig och bli förstådda. En del barn kan ha svårt 
med motoriken och då blir tecknen svåra att utföra och den vuxne kan inte alltid 
förstå vad barnet försöker att teckna. Hon berättar om ett barn som ville berätta 
vad det gjort i helgen. Barnet försökte teckna med ena armen, det blev inte så 
tydligt men med stöd av förälder kunde hon till sist förstå vad barnet ville 
uttrycka. När barnet förstod att pedagogen hade uppfattat budskapet blev barnet 
motiverat att teckna ännu mera. 
 
Hon tycker att barnen som är i behov av Takk kommer mer in i leken, de tar 
med dem i leken och man kan se på glädjen hos barnet att det kan göra sig 
förstått. När barnen leker kanske de inte alltid använder så många ord och då 
räcker det med några tecken för att det ska fungera i leken. 
 

”Barnet kommer mer in i leken de får ju med dom, de säger Kom vad ska vi leka 
för nåt? Då kommer ju barnet in på ett helt annat vis, för även där är det ju den 
här glädjen i leken, att kunna göra sig förstådd.” 
 

Hon tycker att barn lär sig mycket när de använder tecken, har barnet endast en 
talförsening kommer språket igång mer och mer. Barn som tidigare gått på 
småbarnsavdelning och sedan börjar på syskonavdelning och de kan använda 
tecken som ett stöd så kommer språket ofta ganska snabbt. Hon har träffat barn 
som bara kunde två-tre ord och som ett år senare hade ett väldigt stort ordförråd 
när väl tecknen har kommit igång.  
 
Hon säger att det inte har varit några längre perioder på förskolan som de inte 
har haft barn som inte har varit i behov av Takk, men att det är lätt att tappa 
tecken. Det finns ändå undermedvetet men att de ibland får påminna varandra. 
De släpper tecknen när de ser att barnets tal kommer igång, vilket det gör på 
många men inte alla.  
 
Föräldrarnas betydelse 
Lena anser att det har betydelse för barnet om deras föräldrar accepterar tecken. 
Om barnet får tecken både på förskolan och hemma märks det att barnet lär sig 
tecken betydligt fortare. När föräldrarna upptäcker att deras barn försöker att 
kommunicera så inser de att det kanske är ett bra sätt att kommunicera på. Hon 
menar att alla föräldrar har en önskan om att deras barn ska prata, därför kan det 
kanske ibland vara svårt att ta till sig Takk. Hon berättar också om familjer som 
upplevt det positiva när även syskonen kan teckna till varandra.  
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Lena berättar precis som Anna att hon tar hjälp av sin kollega om hon behöver 
hjälp med tecken.  
Lena betonar hur viktigt det är att alla barn kan leka tillsammans och få respons 
från alla inte bara från de vuxna. Detta betonade även Anna att det inte får bli att 
barnet blir isolerat med en vuxen och hamnar utanför kamratskapet. Hon menar 
att många barn utvecklar språket snabbt när de upptäcker tecknens betydelse för 
kommunikationen.  
 

Sammanfattningsvis menar all att barnen i gruppen är mycket intresserade av att 
lära sig nya tecken. När alla barnen tecknar får de barn som är i behov av tecken 
kontakt med alla inte bara de vuxna och kan bli mer delaktiga i leken. Alla i 
arbetslaget kunde bara se fördelar med Takk. Det är bra för barnet då det 
utvecklar och förstärker språket. Barnet kan kommunicera med flera och de får 
möjlighet att uttrycka sig och tala om sina behov. Barnet blir en i gruppen och 
hamnar inte utanför. Alla barn i gruppen får lära sig tecken och kan på så sätt 
förstå och kommunicera med varandra. 
 
Flera av respondenterna berättar hur härligt det är att se när barnet som är i 
behov av Takk börjar ta till sig tecken och kan uttrycka sig. Barnet börjar förstå 
betydelsen av kommunikationen och det kan uttrycka sig själv och bli förstådd. 
De har kunnat se en frustration hos barnet när inte omgivningen har kunnat 
förstå vad de vill uttrycka. Pedagogerna försöker att uppmuntra barnet i leken att 
ta kontakt med de andra barnen i gruppen. De kan se glädjen hos barnet när det 
kan kommunicera med sina kompisar. För barnen i gruppen blir det naturligt att 
kommunicera med händerna. 
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Vad mitt arbete kan leda till 
Då Heister Trygg (2004) menar att det ibland kan vara svårt att introducera Takk 
hos personalen på förskolorna hoppas jag kunna bidra med att fler pedagoger i 
förskolan ser fördelarna med Takk för barn som behöver alternativa sätt att 
kommunicera på. Under mina intervjuer lyfte flera av pedagogerna att de borde 
teckna mer, men att det hela tiden är behoven som styr. Det är lätt att teckna 
mindre när det är färre barn i gruppen, samtidigt som det är viktigt att hålla 
tecknen ”levande”.  
 
Jag tror att pedagogerna tyckte att det var positivt att få diskutera i samband med 
intervjuerna just vikten av att teckna mycket. De svarade också att de skulle 
kunna avsätta en stund på sina avdelningsmöten för att gå igenom tecken, 
kanske kan det utvecklas till att pedagogerna skapar tillfällen då tecken står i 
fokus på deras möten. 
  

6.2 Takk:s betydelse 
Det som framkom i resultatet tyder på att pedagogerna på förskolan var mycket 
medvetna om Takk:s betydelse för barn i behov av alternativa 
kommunikationssätt. De upplevde att de hade bra kunskaper för att hjälpa och 
stödja barnets möjlighet till kommunikation. För pedagogerna på förskolan var 
det naturligt att använda tecken då de har i uppdrag från kommunen att bistå 
med platser avsedda för barn i behov av stöd. Alla i personalen tecknade i olika 
grad beroende på kunskaper. Pedagogerna svarade dock att de ibland tycker att 
de kunde teckna mera, men det är beroende på hur många barn som är i behov 
av Takk i gruppen för tillfället. Några nämnde att de inte tyckte att de kunde 
tillräckligt med tecken, detta kan kanske indirekt påverka till att de inte tecknar 
så mycket till varandra. De var trots allt nöjda med sin fortbildning i Takk för 
tillfället. En kontinuerlig fortbildning skulle kanske bidra med att de då blir 
säkrare på sina tecken och att det då på ett naturligt sätt ökar det aktiva 
tecknandet bland pedagogerna i arbetslaget. Heister Trygg (2004) menar att 
även om inte barnet tecknar, ska pedagogerna fortsätta teckna. Det är säkert lätt 
att personalen slutar att teckna när barnet börjar tala. En av pedagogerna 
uttryckte att det inte kändes naturligt att teckna till personer som förstår tal. 
Heister Trygg (2004) menar att personalen på förskolor ska fortsätta ändå. Då 
förskoleavdelningen är en resursavdelning för barn i behov av särskilt stöd t.ex. 
av Takk, förväntade jag mig att de skulle teckna mera aktivt. Anna svarade att 
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det är behoven från barnen som styr hur mycket de tecknar. Lena menade att när 
de ser att barnet börjar utveckla språket, minskas tecknandet. Det kan lätt bli att 
den tecknande miljön minskas när behoven avtar hos barnen, trots att barnet har 
ett behov av att se andra vuxna. Lena berättade att när barnet började tala själv 
men ibland inte kom på ordet, förstärkte hon det med ett tecken och på så sätt 
kunde barnet komma på ordet. Detta stämmer överens med Von Tetzchners och 
Martinsens (2002) indelning av individer olika behov av Takk. Det finns olika 
grupper med olika behov, där vissa individer släpper tecknen och utvecklar sitt 
tal. Enligt behaviorismen är det viktigt att pedagogerna ger en tydlig 
återkoppling när barnet kommunicerar utifrån sina förutsättningar. Det gäller att 
hitta en balansgång när det är dags att sluta att teckna till barnet. Enligt Heister 
Trygg (2004) är det viktigt att personer i barnets omgivning fortsätter att teckna 
även då barnet börjar uttrycka sig via talet, då det stödjer barnets förståelse och 
minne.  
 
Heister Trygg (2004) menar att det är positivt om alla barn i gruppen använder 
tecken. Även Sirén (1997) skriver att barnet behöver vistas i en miljö där även 
kamraterna får lära sig tecken. Pedagogerna berättade att de hade veckans tecken 
på samlingen, då alla barn fick möjlighet att lära sig nya tecken. De menade 
också att alla var intresserade av att lära sig att teckna. Det stämmer med vad 
Rydeman (1990) skriver att barnen ofta ställer sig positiva till att lära sig, men 
att personalen kan vara svårare att övertyga.  Det framkom i intervjuerna att alla 
pedagogerna ansåg att barn som är i behov av Takk kommer lättare in i leken 
om även barnen i omgivningen kan teckna, ibland behövs det inte så många 
tecken för att leken ska fungera tillfredsställande. Risken finns annars att barnet 
blir isolerat tillsammans med en vuxen. Detta betonade Anna att pedagogerna 
finns till för alla barnen. Det kan finnas en risk att en pedagog och barnet som är 
i behov av Takk blir utanför gemenskapen i gruppen, om barnet inte kan 
kommunicera med sina kamrater. 
 
Jag tror att det är bra om pedagoger i förskolan börjar med Takk redan när 
barnet vistas på en småbarnsavdelning, då får barnet ett stöd tidigt i sin 
språkutveckling. En av pedagogerna, Eva sa att hon trodde att det kunde vara 
positivt att börja med tecken redan i de yngre åldrarna 1-3 år, då barn som är lite 
sena i sin språkutveckling kan ha nytta av detta.  Rydeman (1990) anser att 
barnets intellektuella och språkliga förmåga får en positiv utveckling om barnet 
ges möjlighet att lära sig tecken så tidigt som möjligt. I förskolan finns 
aktiviteter som främjar språket och kommunikationen. Svensson (1998) menar 
att samspel barn emellan och kommunikation utvecklas i leken. Pedagogerna 
använde tecken i olika situationer under dagen. De försökte även väva in det i 
leken så att barnet kan bli mer delaktig. Enligt Svensson (1998) menade Piaget 
att barnet behöver imitera i leken och få möjlighet att pröva vad omvärlden 
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erbjuder. Pedagogerna försökte att uppmuntra barnen att bli delaktiga genom 
leken. De använde även många tecken i olika sånger som förekom på förskolan. 
 
Ellneby (2007) anser att barns språk – och talutveckling kan utvecklas genom att 
vuxna uppmuntrar och samtalar mycket med barnet. Pedagogerna berättade att 
de försöker att uppmuntra barnet till att ta kontakt med andra kompisar, genom 
att stötta dem och vis hur ett tecken ska göras. Barnet får på så sätt uppleva att 
genom Takk kan en kommunikation ske. De menar att det är en härlig känsla när 
barnet förstår och får en ”aha” upplevelse. Rakstang och Rognhaug (1995) säger 
att förskolan har en viktig roll att få barnet att utveckla sin självkänsla och få 
barnet att våga pröva sig fram. En pedagog berättade att ett barn försökt teckna 
till henne, men det var svårt att tyda då barnets motorik var nedsatt. När det 
sedan lyckades var barnet ännu mera angeläget att teckna och ville 
kommunicera mera.  
 

6.3 Kommunikation 
Enligt Johansson och Samuelsson (2002) kan kommunikationen påverkas i 
förskolan om ett barn har språksvårigheter. Pedagogerna på förskolan menade 
att de kunde tydligt se när ett barn inte kunde förmedla sina tankar och känslor. 
Barnet blir frustrerat när inte omgivningen förstår. Då är tecken ett bra stöd att 
kunna uttrycka sig på. Heister Trygg (2004) anser att genom att använda Takk 
kan människor uttrycka sig med hela kroppen, då förmågan att uttrycka sig via 
tal är begränsad. Det är ett konkret sätt att förmedla sina tankar och känslor. 
Genom att kombinera tal och tecken kan språket förtydligas.  
Heister Trygg (2004) menar att om barnet har begränsad förmåga att uttrycka 
sig, kan en anpassning av tecknen göras, detta stämmer väl överens med vad 
pedagogen Lena berättade om kring ett barn som hade motoriska svårigheter. 
Till slut kunde pedagogen tolka in barnet och budskapet i kommunikationen. 
Ladberg (2003) skriver att vuxna kan agera som goda förebilder genom att vara 
engagerade i barnets kommunikation. Alla vet vi att barn tar efter andra och 
härmar. Då är det viktigt att pedagoger som möter barn i behov av Takk strävar 
efter att få en så teckenspråklig miljö som möjligt för barnet. Pedagogerna på 
förskolan menade att de inte tecknade så mycket med varandra. Det kan vara 
värt att tänka på att även om man inte tecknar direkt till barnet, kan barnet se att 
Takk är något som fler i omgivningen använder och att det är en fungerande 
metod. På så sätt uppmuntras barnet att teckna mera själv. Ladberg (2003) 
menar att det är viktigt att barnet förstår innebörden av att kommunicera. Alla 
människor har ett behov av att vara tillsammans med varandra och i ett samspel 
kunna uttrycka känslor, tankar och idéer. Liberg(2003) skriver att för att vi ska 
kunna förstå varandra och även uttrycka oss själva behöver människan delta i ett 
samspel tillsammans med andra.  
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Takk kan användas av personer med olika funktionsnedsättningar. Pedagogerna 
berättade att en del föräldrar inte alltid varit positiva till att deras barn ska 
använda tecken. Ibland kan människor tro att det skulle förhindra 
språkutvecklingen om tecken används. Enligt Bergh och Bergsten (1998) har det 
inte kommit fram att tecken kan försena barnets tal. Det är som en av 
pedagogerna svarade att det kan bero på vilken information de fått om Takk:s 
betydelse. När pedagoger i förskolan är positiva till Takk kan de påvisa 
betydelsen och hur barnet får en möjlighet till att kommunicera. Enligt 
Johansson och Samuelsson (2002) kan ett barn med språksvårigheter ha stora 
variationer vad det gäller språket. Det kan vara fonologiska, morfologiska, 
syntaktiska, semantiska och pragmatiska svårigheter. Tisell (2003) menar att 
Takk kan tydliggöra hur språket är uppbyggt. 
 
Jag ville undersöka hur de använder Takk och vilken betydelse Takk har i 
förskolan för barn i behov av alternativ kommunikation. Genom intervjuer med 
fyra pedagoger i ett arbetslag kan jag konstatera att pedagogerna anser att Takk 
är ett bra stöd till att förstärka språket. De använder Takk vid flera olika 
situationer under dagen, vid samlingar och de försöker att väva in det i leken så 
att barnet som är i behov av Takk får möjlighet att delta på sina villkor.  
 
Då jag själv har erfarenhet och kunskaper av teckenspråk och dess möjligheter, 
bekräftades mina tankar kring Takk. Det visade sig vara ett mycket bra sätt 
stödja kommunikationen på för barn som inte själva har förmågan att förmedla 
sig via tal eller som behöver förstärkning till talet. Mina resultat stämmer 
överens med den behavioristiska och kognitivistiska teorin som menar att barnet 
lär sig genom positiv förstärkning här i form av medvetna pedagoger och även 
den kognitivismen som betonar kommunikationens betydelse för 
språkutvecklingen (Arnqvist, 1993). Alla nya upptäckter som barnet gör ger 
erfarenheter som är positivt för språkutvecklingen. Något som jag inte tänkt på 
är att det kan vara bra till barn med annat modersmål än svenska. I intervjuerna 
framkom det att flera av respondenterna hade goda erfarenheter av Takk för barn 
med invandrarbakgrund. Det är i kommunikationen och samspelet med andra 
som språket får en möjlighet att utvecklas. 
 

6.4 Specialpedagogens roll 
Specialpedagogen kan stötta pedagoger i förskolan att använda Takk till barn i 
behov av alternativ kommunikation. Genom att ge information, utbilda och 
handleda pedagoger i förskolan hur stor betydelsen är av att kunna kommunicera 
på något sätt, får barnet möjlighet att bli delaktig utifrån sina förutsättningar.  
Det viktiga är inte på vilket sätt du kommunicerar, det viktiga är att man 
kommunicerar. Takk kan då vara ett alternativt kommunikationssätt. 
Specialpedagogen kan stödja pedagogernas arbete att skapa miljöer på förskolan 
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som stimulerar barnens språkutveckling och förmåga till möjlighet att utveckla 
sin kommunikation. Kontinuerlig handledning av specialpedagogen till 
pedagoger kan vara ett stöd i arbetet kring barnen. Jag tycker att det är viktigt att 
det finns nätverk som specialpedagogen kan ansvara för, där pedagoger får 
tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskaper kring barn i behov av Takk.  
 
På organisationsnivå kan specialpedagogen verka för att personer på lednings 
och förvaltningsnivå får kunskap i betydelsen av att rätten att kommunicera är 
av stor betydelse. Det måste finnas resurser till att stödja en sådan utveckling. 
Enligt Persson (2004) kan specialpedagogen medverka till att säkerställa 
kvaliteten i verksamheten. 
 
Specialpedagogen kan även i samarbete med landstinget främja för ett bra 
samarbete med föräldrarna. Föräldrarna är oerhört viktiga för barnets 
kommunikation. Genom information och utbildning om Takk kan det berika 
barnets möjligheter att utveckla sina förmågor.  
 

6.5 Metoddiskussion 
Enligt Kvale (1997) måste forskaren överväga om studien ska bygga på ytlig 
information från många respondenter eller om man vill genom att intervjua färre 
personer erhålla en mera detaljerad information. Jag anser genom att intervjua 
ett arbetslag med mycket erfarenhet fick jag detaljrik information om hur de 
arbetar och ser på Takk:s betydelse för barn i behov av alternativ 
kommunikation och dess betydelse i interaktionen med sin omgivning. Jag fick 
en samlad bild av hur det kan se ut på en förskola där det finns barn som är i 
behov av Takk.   
Enligt Bell ( 2005) ska respondenterna få information om studiens syfte, få ta 
del av frågorna ett tag innan intervjuerna ska genomföras.. Detta ska formuleras 
skriftligt, så respondenterna får tid på sig att fundera på om de vill delta i 
studien. Jag valde att inte skicka något skriftligt brev, då jag tog kontakt med 
arbetslaget direkt via telefon. Jag gjorde även ett besök innan intervjuerna 
genomfördes, så att de fick möjlighet att träffa mig och jag fick möjlighet att 
förklara syftet med studien och hur vi lämpligast skulle kunna genomföra 
intervjuerna. Respondenterna fick fundera på om de ville ta del i mina intervjuer 
och meddelade via telefon någon vecka senare att de gav sitt samtycke. 
 

6.6 Fortsatt forskning 
Under tiden jag genomfört min studie har flera intressanta frågeställningar 
framkommit. 
En av respondenterna berättade att hon trodde att det kunde var bra att använda 
Takk på småbarnsavdelningar i förskolan. Detta skulle vara intressant att forska 
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mera kring. På vilket sätt kan barnets språkutveckling stödjas genom 
förstärkning med tecken på ett tidigt plan på småbarnsavdelningar? 
 
Något som också hade varit intressant att undersöka är hur det påverkar barnets 
kommunikation i förskolan när alla i arbetslaget tecknar och där endast en i 
arbetslaget tecknar till barnet. Vilka skillnader kan uppstå? 
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7. SAMMANFATTNING  
 
Syftet med studien var att undersöka hur fyra pedagoger i ett arbetslag på en 
förskola använder Takk i sin verksamhet. Jag ville veta pedagogernas synsätt på 
Takk på en förskola där alla tecknar i arbetslaget. Mina frågeställningar var i 
vilka situationer arbetslaget använder Takk och deras tankar kring Takk:s 
betydelse för kommunikationen med andra barn och vuxna. 
 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer och jag har intervjuat pedagogerna 
enskilt, detta för att alla skulle få möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer 
kring Takk. 
 
Jag kan konstatera att alla pedagogerna tycker att Takk är ett bra sätt att utveckla 
språket på. De kan alla se glädjen hos barnet när det upptäcker att det kan 
kommunicera med sin omgivning och har hittat ett sätt att uttrycka sig på. Det 
framkommer också att det är positivt för barnet som är i behov av Takk om alla i 
barngruppen kan teckna, då det öppnar upp kommunikationen och delaktigheten 
för barnet. Då alla barn lär sig tecken blir det ett naturligt inslag i verksamheten 
och barnet kan delta i leken utifrån sina förutsättningar. De kan se att barnen gör 
positiva framsteg i sin språkliga utveckling. Det är positivt för barn med 
språkstörning men även för barn som har svenska som andra språk. Pedagogerna 
uppmuntrar alla barn att ta kontakt med varandra och stöttar barnen i att använda 
tecken som en förstärkning till språket. De menar att det är behovet som styr vad 
det gäller hur aktivt de använder tecken. De använder tecken vid många olika 
rutinsituationer, då främst vid maten och samlingarna. Då introducerar de ett 
nytt tecken varje vecka och tecken kunskaperna byggs på allt eftersom. De 
anpassa också tecknen utifrån vad barnen behöver för att kunna utveckla sin 
kommunikation. 
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BILAGA 1 
 
Rätten att kommunicera. 
 
Alla individer, oavsett grad och art av funktionsnedsättningar, har en grundläggande mänsklig 
rättighet att genom kommunikation påverka sina egna livsvillkor. Bakom denna allmänna 
rättighet ligger ett antal specifika kommunikativa rättigheter som bör garanteras i alla dagliga 
interaktioner och i alla behandlingsinsatser som rör personer med funktionsnedsättningar. 
Dessa grundläggande rättigheter är följande: 
 
1 Rättighet att begära önskade föremål, handlingar, händelser och personer och att uttrycka 
personliga preferenser och känslor. 
 
2. Rättighet att erbjudas valmöjligheter och alternativ. 
 
3.Rättighet att förkasta eller vägra oönskade föremål, händelser eller handlingar inklusive 
rätten att avböja alla erbjudna valmöjligheter. 
 
4. Rättighet att kalla på och få delta i samspel med en annan person. 
 
5. Rättighet att begära återkoppling eller information om ett tillstånd, ett föremål, en person 
eller en händelse av intresse. 
 
6. Rättighet till aktiv behandling och aktiva behandlingsinsatser för att möjliggöra för en 
person med grava funktionsnedsättningar att uttrycka sig så effektivt och smidigt som möjligt 
utifrån individens förutsättningar. 
 
7. Rättighet att få sin kommunikation bekräftad och besvarad även om avsikten i den inte kan 
infrias av den som svarar. 
 
8. Rättighet att alltid ha tillgång till de alternativa och kompletterande kommunikationssystem 
och andra tekniska hjälpmedel som personer behöver samt att dessa är i funktionellt skick. 
 
9. Rättighet till en god kommunikativ miljö(rikligt med samspelstillfällen) där man förväntar 
och uppmuntrar personer med funktionsnedsättningar att delta som fullvärdiga samtalspartner, 
även med jämnåriga. 
 
10. Rättighet att vara underrättad om personer, föremål och händelser i deras omedelbara 
närhet. 
 
11. Rättighet att samtalas med på ett sätt som erkänner och medger den inneboende 
värdigheten hos den tilltalade, och rättighet att ta del i de samtal som förs i deras närvaro om 
olika individer. 
 
12. Rättighet att samtals med på ett sätt som är meningsfullt, förståeligt och språkligt och 
kulturellt lämpligt. 
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BILAGA 2 
 
Frågeställningar till arbetslaget. 
 

1. Hur kom du i kontakt med Takk? 
 

2. Hur länge har du arbetat med Takk? 
 

3. Vad har du för kunskaper och erfarenheter av Takk? 
 

4. Hur ofta och när använder du Takk? I vilka situationer? 
 

5. Använder alla i arbetslaget Takk? Hur mycket tecknar ni i arbetslaget till varandra? 
 

6. Får du kontinuerlig fortbildning i Takk? 
 

7. Kan du se någon skillnad ang. föräldrarnas delaktighet, t.ex. om föräldrarna tecknar 
eller inte med barnet? Vilken betydelse har det för barnets kommunikation på 
förskolan? 

 
8. Fördelar resp. nackdelar med att använda Takk för barnet/gruppen? 

 
9. Hur upplever du kommunikationen mellan Pedagog/barn och barn/barn när Takk 

används? 
 

10. Hur introducerar ni tecken för barngruppen? 
 

11. På vilket sätt kan Takk stödja barnets språkutveckling? 
 
12. Hur tycker du att man kan behålla sina teckenkunskaper när det inte finns barn i           

            gruppen som är i behov av Takk? 
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