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Förord 
 

 

Vår studie har genomförts via en enkät på en språkavdelning i en förskola belägen i en 

mindre kommun. Enkäten har även kompletterats med intervjuer. Målet med vår studie var att få 

veta föräldrars och pedagogers upplevelser och erfarenheter av Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation – TAKK. 

 

Det föreliggande examensarbetet är skrivet av oss båda författare tillsammans: Lena Johansson, 

Umeå Universitet och Kristina Ziegler-Möser, Högskolan i Halmstad. Under hela processen har 

författarna varit lika delaktiga och vi har haft ett nära samarbete. Arbetet har genomgående utförts 

tillsammans. Sammanställningen har av praktiska skäl delats upp mellan oss, då det varit det mest 

logiska. Kristina har huvudansvaret för avsnitt 2, teoretisk bakgrund. Lena har huvudansvaret för 

avsnitt 3, metod och avsnitt 4, resultatsammanfattning. Intervjuer med respondenter har vi författare 

gjort tillsammans då detta varit viktigt för studiens trovärdighet. Övriga delar har vi författat, 

diskuterat och reflekterat kring tillsammans och vi upplever att vårt samarbete varit både givande 

och lärorikt.   

 

Lena och Kristina 

 



 
 
Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka hur föräldrars och pedagogers upplevelser och erfarenheter av 
TAKK-metoden påverkade språkutvecklingen hos barn med språkstörning. 
 
 Frågeställningarna var: 
- Vilka upplevelser/erfarenheter fanns bland föräldrar och pedagoger? 
- Vilken betydelse hade kommunikationsmetoden för språkutvecklingen? 
- Vad bidrog till goda resultat? 
- Hur stämde våra resultat med tidigare forskning? 
 
Vi valde att arbeta med en enkätundersökning som vi kompletterade med intervjuer. (Enkätsvaren 
presenterades i stapeldiagram.) Resultaten visade att både föräldrar och pedagoger var positiva till 
metoden. De ansåg att den var bra för barnens språkutveckling och underlättade kommunikationen. 
Undersökningsgrupperna ansåg att man inte använde sig av TAKK i alla situationer. Föräldrar och 
pedagoger var överens om att kommunikationsmetoden lämpade sig för båda könen. Vi kom fram 
till att föräldrars och pedagogers upplevelser och erfarenheter av TAKK-metoden var att den 
gynnade barn med språkstörningar och att det inte framkom några nackdelar vid tillämpningen. 
Dock upplevde vi att utveckling inom området behövs.  
 
 
 
 
Nyckelord: TAKK, språkutveckling, språkstörning, Downs syndrom
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1. Inledning 
Mitt språk förvillar och förstör, 

mitt språk gör inte som jag gör. 

Mina ögon talar, och jag bad: 

lyssna till dem, gör mig glad. 

(Livet.se) 
 

Redan i moderlivet utsätts det ofödda barnet för olika typer av ljud, bland annat språk. Det sker alltså en 

reception redan under graviditeten och forskning har visat att det är möjligt för ett barn att urskilja sin 

mors röst redan under de tre sista månaderna av graviditeten. I en studie av skriken hos helt nyfödda 

barn var det även möjligt att påvisa modersmålet i babyns produktion av ljud. Man visade att nyfödda 

barn som endast var några dagar gamla och hade tysktalande föräldrar skrek med fallande språkmelodi, 

medan nyfödda med fransktalande föräldrar skrek med stigande språkmelodi (Mampe et.al., 2009).  

 

Språket är alltså i högsta grad någonting som följer oss från vaggan till graven och som ligger till grund 

för vår förståelse av världen och samhället. Därför är det ett allvarligt handikapp att leva med en 

språkstörning som gör att man inte uppfattar och kan koda av språket lika lätt som andra eller inte kan 

uttrycka sig lika tydligt som andra i ens egen ålder.  

 

För att underlätta för personer med språkstörningar eller en försenad språkutveckling finns det olika 

tekniker, metoder och hjälpmedel. En av dessa metoder kallas TAKK, vilket betyder Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man tecknar de viktigaste orden med 

händerna samtidigt som man talar.   

 

När det gäller forskning om TAKK är man dock inte helt överens om vilken effekt metoden har på de 

personer som använder sig av den. Därför är det enligt vårt förmenande intressant att undersöka 

erfarenheter och upplevelser hos personer som har använt TAKK och jämföra dessa med det som 

framkommit genom forskning på området.  

 

Vi avser alltså att undersöka erfarenheter och upplevelser av TAKK hos föräldrar och pedagoger som 

inom förskolans ram kommit i kontakt med denna metod. Detta gör vi eftersom vi fick en förfrågan från 

Havsbadens kommun om att undersöka upplevelserna hos så många som möjligt av de tidigare 

språkförskoleelevernas föräldrar, samt hos berörda pedagoger. Som utgångspunkt har vi Lpfö98 där det 

bland annat står skrivet att: 
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Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 

språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. (Skolverket, 2010). 

 

När vi började att skriva kom vi fram till att det finns ett ”hål” i kunskapsmassan vad gäller pedagogers 

och föräldrars upplevelser och erfarenheter vid användandet av TAKK-metoden. Vi har i vår studie inte 

funnit någon forskning som fokuserar enbart på upplevelser och erfarenheter vid användandet av 

TAKK-metoden och det är detta vi vill bidra med i vår undersökning.  

 

1.1 Problemformulering 
Det finns flera undersökningar i forskningslitteraturen (DiCarlo et al., 2001; Grove & Dockrell, 2000; 

Kahn 1996; Launonen, 2003; Millar et al., 2006) som behandlar bland annat TAKK-metoden. Dessa 

undersökningar gäller framför allt effekterna på språkutvecklingen hos barn med Downs syndrom eller 

andra intellektuella funktionsnedsättningar. Undersökningarna inriktar sig på Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (AKK), dvs. hela den grupp av metoder och hjälpmedel som TAKK-

metoden tillhör. Resultaten som framkommer i dessa studier är delvis mycket positiva till TAKK och 

delvis negativa till kommunikationsmetoden.  

 

DiCarlo et al. (2001) visade t.ex. att det kommunikativa samspelet (inklusive tecknande med läraren) i 

en integrerad grupp förskolebarn ökade, när man införde TAKK under vissa aktiviteter. Gruppen bestod 

till 50 % av barn med typisk språkutveckling och till 50 % av barn med försenad språkutveckling. Även 

enligt Launonens (2003) studie, där undersökningsgruppen bestod av 12 barn med Downs syndrom som 

tidigt började använda tecken, gav tidigt teckenstöd goda effekter på kommunikations-, språk- och 

talutveckling. I samma riktning pekade även en metaanalys av Millar, Light och Schlosser (2006). Den 

visade att 89 % av deltagarna med intellektuella funktionsnedsättningar uppnådde någon form av 

förbättring av talet efter intervention med tecken.  

 

Vad gäller utvecklandet av komplexa språkliga strukturer visade emellertid Grove och Dockrell (2000) 

att språket hos tio ungdomar med kognitiv begränsning i 12 - 16-årsåldern inte hade utvecklats utöver 1 

– 2-ordssatser trots användandet av tecken som stöd under lång tid. Kahn (1996, refererad i Anderson 

2002:79) genomförde en studie om teckeninlärning bland barn med kognitiva svårigheter. Han kom 

fram till att imitation och objektpermanens var nödvändigt för att barnen i studien skulle lära sig 

minimalt med tecken och kunna använda dessa. Användningen av tecknen skedde dock inte på ett 

funktionellt sätt.  
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Givetvis är det mycket svårt att jämföra olika undersökningar, bland annat eftersom förutsättningarna 

hos de undersökta personerna kan variera väsentligt, men de vitt skilda forskningsresultaten väckte ändå 

vår nyfikenhet. Vi hade dessutom fått kännedom om att Havsbadens kommun, som bedriver en 

förskoleavdelning med inriktning på TAKK och andra tidiga språkinsater, ville utvärdera de insatser 

som görs och gjorts på denna avdelning. Mot bakgrund av detta beslöt vi att undersöka vad närstående 

personer i hemmet och i förskola och skola anser om TAKK.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka föräldrars och pedagogers erfarenheter/upplevelser av hur TAKK-

metoden har påverkat barnens språkutveckling, och hur de anser att barnen har utvecklats.  

  
De frågeställningar vi har arbetat utifrån är: 

- Vilka erfarenheter/upplevelser finns bland föräldrar och pedagoger om TAKK-metoden? 

- Vilken betydelse - positiv eller negativ – erfars/upplevs metoden ha haft för barnens språkutveckling? 

- Vad i metoden erfars/upplevs bidra till goda resultat? 

- Hur väl stämmer dessa erfarenheter/upplevelser överens med resultat från forskning om TAKK-

metoden? 

 

1.3 Beskrivning av begrepp 
TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är till för personer som behöver ett 

alternativ i sin kommunikation och som har motorisk förmåga att använda tecken. TAKK lånar tecken 

från teckenspråket som betonar de betydelsebärande orden (Heister Trygg 2004). 

Språkstörning – Specifik störning av olika språkfunktioner. Hos barn innebär språkstörning försenad 

eller avvikande språkutveckling; graden kan variera från mild, med uttalsförenklingar, till mycket grav. 

Språkstörnig kan även förekomma tillsammans med andra handikapp vid till exempel 

utvecklingsstörning (Nationalencyklopedin 2011). 

AKK – Innebär alternativ och kompletterande kommunikation och är avsett för personer som har 

svårigheter att uttrycka sig via talet och som behöver andra sätt att kommunicera med sin omgivning på 

(Heister Trygg 2004). 
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2. Teoretisk bakgrund  
I det följande kommer vi att beskriva barns kognitiva utveckling med fokus på språklig utveckling. Vi 

tar först upp några allmänna teorier om inlärning, språkinlärning och språkutveckling, vilka präglat både 

förskola och skola. Dessa teorier och teoretiker beskriver vi därför att de har och har haft stor betydelse 

för samhällets och forskningens syn på hur vi lär oss att kommunicera och använda språk. Teorierna har 

inom forskningen använts för att på olika sätt studera barns språkutveckling.  

 

Vi beskriver sedan barns typiska språkutveckling, som den framställs i dagens vetenskapliga litteratur. 

Därefter gör vi en kort sammanfattning av olika språkstörningar hos barn, utan att göra något som helst 

anspråk på att framlägga en fullständig redogörelse. Nästa avsnitt ger en beskrivning av vad TAKK-

metoden är och hur den kan användas. I det avslutande avsnittet i detta kapitel ges en kortfattad 

forskningsöversikt om TAKK. 

 
2.1 Barns kognitiva och språkliga utveckling 
När det gäller såväl barns kognitiva utveckling som deras språkutveckling är det framför allt fyra 

teoretiker vi vill lyfta fram. Den förste är B. F. Skinner (1904-1990), som hörde till den behavioristiska 

skolan. Enligt Svensson (1998) ansåg behavioristerna att språklig inlärning framför allt sker genom 

imitation och social förstärkning och behavioristerna förklarar språkinlärningen på två olika sätt. Ett sätt 

är att barnet slumpmässigt råkar kombinera några ljud till ett ord, t.ex. ma-ma och blir belönad med 

beröm från omgivningen. Ett annat sätt är att barnet ser ett föremål, samtidigt vid upprepade tillfällen 

hör ett ord och kopplar samman de två företeelserna (Svensson, 1998). 

 

Skinner utvecklade en egen variant av den behavioristiska teorin. Det centrala i denna teori är enligt 

Nationalencyklopedin (2011) att ett beteende förstärks om det från omgivningens sida belönas, men om 

beteendet i ställes bestraffas, så leder detta till en försvagning av beteendet.  

 

Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk barnpsykolog och kunskapsteoretiker, som utvecklade den 

kognitiva inlärningsteorin. Piaget kritiserade behaviorismen och hävdade i motsats till denna, att barn i 

sin utveckling genomgår olika faser, som är tämligen förutbestämda och inte låter sig påverkas 

nämnvärt varken av skola/förskola eller av föräldrar (Nationalencyklopedin 2011).  

 

Dessa faser är enligt Piaget biologiskt förbetingade och innebär att barn inte kan tillgodogöra sig 

kunskap som ligger på en högre nivå än fasen som barnet just då befinner sig i (Håkansson, 1998). 

Inlärningsprocessen sker i växelverkan mellan perioder då barnet bearbetar information om omvärlden 
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och andra perioder när det integrerar den nya informationen i den tidigare kunskapen om omvärlden 

(Håkansson, 1998). 

 

Den tredje förgrundsfiguren inom kunskapsteorin som vi vill lyfta fram är den ryske psykologen Lev 

Vygotskij (1896-1934). Han delade en del av Piagets åsikter om barns språkutveckling, men kritiserade 

även både dennes och Skinners tankar i vissa stycken (Svensson 1998).  Vygotskij utvecklade det 

sociokulturella perspektivet inom kunskapsteorin (Renner 2003).  

 

Heister Trygg (2010) skriver om Lev Vygotskij att han betonade att all inlärning hos barn sker i samspel 

med deras omgivning, dvs. inlärningen är inte någon isolerad och biologiskt åldersbunden process. Det 

är i stället i samspelet med vuxna som barnet uppmuntras och får stöd bland annat i sin 

begreppsbildning och språkutveckling; utan detta stöd kan barnet inte upptäcka och utveckla språket 

(Heiter Trygg 2010).  

 

Avståndet mellan barnets nivå i inlärningen och den nivå som ligger närmast över, kallade Vygotskij 

enligt Renner (2003) för den proximala utvecklingszonen. Denna zon är skillnaden mellan vad barnet 

kan klara av på egen hand och vad det kan klara av med hjälp av en vuxen. Ett sätt på vilket den vuxne 

kan hjälpa barnet att utveckla sig språkligt är t.ex. genom att använda tecken som stöd till talet, dvs. 

teckna nyckelord i en mening samtidigt som han/hon talar (Heister Trygg, 2010). 

 
Ytterligare en kunskaps- och språkteoretiker som lämnat markanta avtryck i debatten om barns 

språkutveckling, är den amerikanske lingvisten Noam Chomsky (1928-) med sin generativa grammatik. 

Även Chomsky vände sig, med sin nativistiska teori, starkt mot Skinners behavioristiska uppfattning att 

barn lär sig språk endast genom imitation och social förstärkning (stimulus/respons-schemat) 

(Nationalencyklopedin 2011). Chomsky hävdar att eftersom barn under vissa perioder gör grammatiska 

fel som de säkerligen inte har hört vuxna göra, (t.ex. övergeneraliseringar av verbböjningar som 

”gedde”, ”springde” osv.), så är det omöjligt att barn endast lär sig genom att härma vuxnas språk 

(Håkansson 1998). Språket har i stället en stor inneboende kreativitet som behavioristerna bortser ifrån. 

Dessutom är ett grammatiskt system så komplicerat, att man inte endast genom härmning skulle kunna 

lära sig det på så kort tid som ett barn gör, menar Chomsky (Håkansson 1998).   

 

Chomsky hävdar, enligt Håkansson (1998), att vi som barn föds med en allmän grammatisk förståelse 

och förmåga, och att förutsättningarna för språkinlärning finns inbyggda hos barnet redan för början. 

Enligt Chomsky finns det alltså en särskild, medfödd språktillägnandemekanism (LAD=Language 

Aquisition Device), som gör att barn kan lära sig ett eller flera språk utan direkt undervisning. Denna 
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LAD innehåller en universell grammatik som är generellt användbar för alla språk, men som måste 

”aktiveras” för det egna modersmålet/modersmålen (Håkansson 1998). På grundval av den universella 

grammatiken och det språk som barnet hör omkring sig, kan det bygga upp sin egen grammatik och lära 

sig sätta ihop egna korrekta meningar (Håkansson, 1998:11). 

 

Vi har inte funnit någon konkret direktkoppling till TAKK-metoden hos Chomskys, Skinners och 

Piagets teorier. Sett utifrån Vygotskij, anser vi däremot att hans sociokulturella perspektiv och samspelet 

mellan barn och vuxna är en viktig utgångspunkt i inlärningsprocessen och för utvecklingen av TAKK-

metoden. 

 

2.2 Typisk språkutveckling 
I det följande görs ett sammandrag av den typiska språkutvecklingen hos barn som är från två-tre år upp 

till sju år. Källa till dessa fakta är Svensson (1998) om inget annat anges.  

 

Vid ca två- treårsåldern börjar de flesta barn använda treordssatser, genom att utvidga de en- och 

tvåordssatser som de ditintills producerat, men det finns stora individuella skillnader. Det tar relativt 

lång tid innan ett barn försöker sig på negationer och det finns flera olika strategier som prövas först, 

innan ordföljden slutligen blir den rätta. 

 

När ett barn är ca fyra år kan det enligt Svensson (1998) i huvudsak tala rent, men kan fortfarande ha 

problem att uttala t.ex. tje- och sje-ljuden samt vissa konsonantkombinationer. Barnet har såväl lärt sig 

att sätta sig in i andras situation, som att anpassa sitt språk efter mottagaren. När barnet talar till vuxna, 

använder det ofta längre och mer komplicerade satser än när det talar med andra barn. Böjningsformerna 

blir i denna ålder vanligtvis rätt, eventuellt bortsett från några få övergeneraliseringar, men negationer 

kan fortfarande vara svåra att uttrycka korrekt (Svensson 1998). 

 

I femårsåldern kan ett barn med typisk språkutveckling följa med i längre berättelser, föra längre och 

meningsfullare dialoger med andra barn och även återberätta vad det hört eller sett. Språket anpassas 

efter mottagaren och blir mer likt vuxenspråket. Femåringens aktiva ordförråd har uppskattats till 1.200 

– 1.500 ord (Erasmie, 1967:67).   

 

Svensson (1998) framhäver att då barnet är ca sex år börjar oftast ett större intresse för det skrivna 

språket vakna och även nyfikenhet på språkliga varianter som slang och svordomar. Egenskaper hos 

barn i denna ålder som är viktiga för den fortsatta språkutvecklingen är bland annat flyt i talet, 

ordförråd, adekvata språkliga inlägg och förmåga att uppfatta språk.  
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Typiskt för barn i sjuårsåldern är enligt Svensson (1998) att notera, kommentera och härma hur andra 

språk och dialekter låter, inte bara vad gäller uttal utan även intonationsmönster och uttryckssätt. Även 

satskonstruktionerna blir alltmer avancerade och den språkliga medvetenheten ökar. 

 
2.3 Språkstörningar hos barn 
Nettelbladt (2007) tar upp tre olika kategorier av språkstörningar hos barn: fonologiska problem, 

grammatiska problem och lexikala problem. Fonologi definieras som ”organisation av motoriska 

mönster och ljudbilder i fonologiska system” och särskiljs från fonetik, dvs., hur språkljud uppstår, 

överförs och mottas (Nettelbladt, 2007:57f). Grammatiska problem kan vara t.ex. utelämning av 

hjälpverb, eller placering av negation. Lexikala problem innebär t.ex. att barnets aktiva ordförråd är 

begränsat eller att det inte förstår mer komplexa ord. Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2007) tar 

upp en fjärde form av språkstörning, nämligen pragmatisk språkstörning. Denna typ av störning innebär 

att barnen har ”problem att använda språket på ett lämpligt sätt i en vis situation” (Bishop, 2000, citerad 

i Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003:178). 

 

Då det gäller fonologiska problem, som är de vanligaste problemen i förskoleåldern, ligger enligt 

Nettelbladt (2007) svårigheterna för barn med språkstörning framför allt i att koda av korta ljudstimuli 

som är producerade i en snabb följd. Detta kan i sin tur leda till ett svårförståeligt tal hos barnen som 

ofta gör omfattande fonologiska förenklingar, t.ex. undviker vissa konsonantkombinationer. Om stimuli 

är längre eller presenterade i ett långsammare tempo uppvisar inte dessa barn samma problem, 

framhåller Nettelbladt (2007). Däremot har barn med språkstörning även problem med att hålla kvar 

långa ljudsekvenser i minnet tillräckligt länge för att hinna koda av dem. Detta kan bero på att 

arbetsminnet hos dessa barn har en begränsad kapacitet, så att innehållet i den inkommande 

informationen snabbt försvagas (Nettelbladt 2007).   

 

Vid grammatiska problem är det enligt Håkansson och Hansson (2007) bland annat placeringen av 

negationen som förorsakar svårigheter för barn med språkstörning. Barn med språkstörning har ofta inte 

uppfattat att negationen ska knytas till det finita (tempusböjda) verbet. Håkansson och Hansson (2007) 

framhåller att felaktiga konstruktioner förekommer mycket längre upp i åldrarna bland barn med 

språkstörning än bland barn med typisk språkutveckling. Det är också mycket vanligare att barn med 

språkstörning utelämnar hjälpverbet i sammansatta tempus. Dessutom dröjer det betydligt längre innan 

barn med språkstörning börjar använda bisatser och användningen av dessa vållar då ofta stora problem 

(Håkansson och Hansson 2007).  
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De lexikala problemen yttrar sig enligt Nettelbladt (2007) hos barn med språkstörning framför allt 

genom svårigheter att lära sig ord, och att förstå och använda dem. Till exempel kan det vara svårt för 

dem att inse att ”ge bollen till Maria” betyder samma sak som ”ge Maria bollen”. Andra problem kan 

vara svårigheter att uttrycka sig i sammanhängande tal. Det senare kan vara en följd av att de associativa 

lexikala nätverk som byggs upp inte är lika välutvecklade hos barn med språkstörning som hos barn med 

typisk språkutveckling (Nettelbladt (2007).  

 

Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2003) konstaterar att symptom på pragmatisk språkstörning kan 

vara t.ex. att barnet ofta vägrar att svara, att det ordagrant upprepar vad samtalspartnern just har sagt, att 

det gör abrupta ämnesbyten, eller att barnet ger irrelevanta kommentarer. Dessutom kan det vara svårt 

för barnet att märka ifall samtalspartnern missförstår något och även att klara av att reda ut missförstånd. 

I de två senare fallen kan barnet enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2003) ha problem med att 

sätta sig in i en annan persons situation och kunna ta dennes perspektiv. Det kan lätt bli så att barnet 

tolkar ett uttalande bokstavligt, fastän det var ironiskt eller skämtsamt menat. Forskare har även 

diskuterat ifall pragmatisk språkstörning kan betraktas som en form av lättare autism eller 

autismspektrumstörningar (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003:178f). 

 

För att hjälpa barn att bli av med sin språkstörning beskriver Nettelbladt, Håkansson och Salameh 

(2007) olika typer av intervention, t.ex. språklig träning enskilt eller i grupp, placering i 

språkförskolegrupp, rådgivning till föräldrar och återkommande besök hos logoped. Interventionen är 

alltid anpassad efter det speciella barnets problem och utvecklingsnivå och kan även innefatta 

handledning till t.ex. förskolepersonal och lärare (Nettelbladt, et al. 2007).  

 

En form av intervention för barn som har en begränsad muntlig språkproduktion är olika typer av 

teckenkommunikation. Enligt Heister Trygg (2010) är en av de mest kända formerna av 

teckenkommunikation teckenspråk för döva och hörselskadade. Detta teckenspråk är ett enbart visuellt 

språk, som består av handrörelser, men även bland annat mimik och munrörelser. Språket har sin egen 

grammatik, som är helt olik talad svenska. Det svenska teckenspråket (STS) är ett erkänt modersmål 

som används utan kompletterande tal och utan tillhörande skriftspråk. Man använder sig istället av 

skriven svenska (Heister Trygg, 2010). 

 

En annan form av tecknande, ”Tecken som stöd” eller ”Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation”, nämns av Nettelbladt et al. (2007). Denna typ av teckenkommunikation kan användas 

till hörande barn med språkstörning eller försenad språkutveckling som ett sätt att ge barnet möjlighet 

att börja kommunicera med omgivningen och kunna göra sig förstådd (Nettelbladt, et al. 2007:297f).  
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Även Rygvold (2001) nämner teckenkommunikation (”tecken till tal”) som en väg till ett acceptabelt 

uttryckssätt för barnets egna önskemål och behov. Rygvold påpekar att tecken är konkretare än talat 

språk och att ett aktivt användande av synsinnet verkar kunna underlätta språkförståelsen (Rygvold, 

2001:213). 

 

Heister Trygg (2010) framhåller att i samband med att personer med funktionsnedsättning fick ökade 

rättigheter enligt lag, vilket skedde under 1970-talet, ökade också intresset för icke-verbal 

kommunikation och kroppsspråk inom forskningen. Intresset för teckenspråk och naturliga tecken var 

stort, samtidigt som bliss-språket, ett system av grafiska symboler, började användas som en form av 

alternativ och kompletterande kommunikation. Man började enligt Heister Trygg (2010) även använda 

tecken till autistiska personer. Framsteg inom teknologin gjorde också att datorer kunde utvecklas som 

hjälpmedel i kommunikationen. Under 1980 och 90-talen har man fortsatt att forska om alternativ och 

kompletterande kommunikation och det blev även i andra länder vanligare med lagstiftning på området 

(Heister Trygg, 2010). 

 

En variant på teckenkommunikation är ”baby signs”, tecken till små barn som ännu inte börjat tala, men 

som förväntas få en typisk språkutveckling. Acredolo och Goodwyn (2009) hävdar att små barn som 

tränar tecken från ca 11 månaders ålder får högre IQ och ett större ordförråd än andra barn. I deras 

studie var skillnaden mest markant från början av träningen fram till ca tre års ålder, men ännu när 

barnen var åtta år kunde man mäta skillnader mot kontrollgruppen, som i genomsnitt hade lägre poäng i 

intelligenstester, hade ett sämre ordförråd och inte lekte lika avancerade lekar (Acredolo & Goodwyn 

2009). 

 

2.4 TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
Eftersom TAKK, dvs. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, är temat för vår 

uppsats redogör vi i det följande först för metodens teoretiska utgångsläge. Därefter beskriver vi själva 

metoden och hur man arbetar med den.   

 

2.4.1 TAKK - teoretiskt utgångsläge  
TAKK-metoden tar sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs socio-kulturella/kulturhistoriska perspektiv.  

Enligt Renner (2003) betonar Vygotskij betydelsen av barnets sociala kontakter och samarbete med 

vuxna eller med barn som kommit längre i sin utveckling och sitt lärande. Han anser att de sociala 

kontakterna och den kulturella omgivningen utgör drivkraften för barnets lärande. Vygotskij anser att 

det sociala samspelet med personer på en högre intellektuell nivå hjälper barnet att lösa uppgifter inom 
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sin proximala utvecklingszon. Här tycker vi att man tydligt kan se samband mellan TAKK-metoden och 

Vygotskijs tankar om ”developmental sidetracks”, vilket betyder alternativa kommunikationsmetoder, 

dit TAKK-metoden räknas.  

 

Ett barn som har ett handikapp som försvårar kommunikation anser Vygotskij vara dubbelt handikappat, 

eftersom detta även kan leda till social isolering och därmed till minskade möjligheter att utvecklas 

intellektuellt. Vygotskij betonar enligt Renner (2003), vikten av att sätta personen och inte handikappet i 

centrum och anser det viktigt att både de sociala kontakterna, utbildningen/lärandet och livet i övrigt kan 

ske på ett så normalt sätt som möjligt. För att uppnå detta kan det vara nödvändigt att tillgripa eller 

utveckla alternativa kommunikationsmetoder, som t.ex. blindskrift eller teckenkommunikation (Renner, 

2003). 

 

Renner (2003:82) skriver: 

 

Vygotskij antyder att funktionshinder kommer att övervinnas av samhället. För att detta ska ske 

måste samhället kosta på sig en möjlighet att utveckla sociala funktioner genom alternativa 

metoder. Detta är vad alternativ och kompletterande kommunikation representerar inom 

området kommunikation och språk. [Vår översättning] 

 

Renner (2003) skriver att de viktigaste kriterierna för alternativa metoder för språk och kommunikation 

utifrån Vygotskijs perspektiv är att de kan användas för att uppnå de avsedda sociala funktionerna, att 

brukarna är kapabla att använda dem samt att alla användare förstår hur de ska användas. Dessutom kan 

det enligt Vygotskij också vara fördelaktigt för andra medlemmar i ett samhälle att bygga upp en 

gemensam kunskap i alternativa kommunikationsmetoder, då det ökar även deras möjligheter att 

uttrycka sig (Renner, 2003).   

 

2.4.2 TAKK – metod och arbetssätt 
TAKK-metoden bygger på att man talar på vanligt sätt, men samtidigt tecknar nyckelorden med 

händerna, så att de talade orden visualiseras. TAKK är tänkt som ett komplement till det talade språket 

och följer alltså talspråkets ordföljd (Heister Trygg 2010). Det är dock inte alla ord som tecknas utan 

bara de viktigaste orden, oftast substantiv, verb och adjektiv. Detta är jämförbart med när 

småbarnsföräldrar framhäver de viktigaste orden i en mening genom t.ex. betoning, tonhöjd eller längd. 

Heister Trygg (2010) förklarar metoden såhär: 
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Vi betonar och tecknar utpekande ord som är förhållandevis enkla att förstå och som vi 

samtidigt kan visa på i rummet. […] Det är viktigt att vi tecknar ’lagom mycket’ och att vi möter 

individen med vårt tecknande så att han eller hon har en chans både att förstå och att efterlikna 

oss. Det betyder att vi håller oss inom individens ’proximala utvecklingszon’ den zon där det vi 

gör ligger strax över individens aktuella förmåga men ändå är möjligt för henne eller honom. 

(Heister Trygg, 2010:56f) 

 

Kliniska erfarenheter och en del forskningsresultat tyder enligt Heister Trygg (2010:22f) på att 

teckenanvändande i kommunikationen har många fördelar, till exempel att  

• tecken som visuellt stöd ger tidigare tillgång till språk   

• tecken kräver en viss finmotorik, men inte så mycket som tal  

• tecken använder andra sinnen, vilket är fördelaktigt bland annat för auditivt svaga personer 

• tecken kan hållas kvar längre i tiden, dvs. ”försvinner” inte så snabbt som tal   

• tecken ökar intresset för talat språk 

• tecken är konkretare än talat språk då de ofta liknar det de betyder (tecknet för ”bil” visar t.ex. 

hur man vrider på ratten)  

• tecken tydliggör det talade språket på ytterligare ett sätt 

• tecken ger ögonkontakt, vilket kan motverka uppmärksamhetsbrister 

• tecken är inte beroende av hjälpmedel, dvs. man har dem alltid med sig 

• tecken dämpar den vuxnes talflöde genom att han/hon sänker tempot och förenklar språket 

• tecken fungerar som en förbindelselänk mellan tal och kroppsspråk  

 

För att TAKK-metoden ska fungera måste målet enligt Heister Trygg (2010) vara att den ska användas 

av båda parter i ett samtal. Man kan dock inte förvänta sig att ett barn som är i behov av TAKK ska 

börja använda tecken direkt. Dessa barn har ofta inlärningssvårigheter och behöver därför i vissa fall 

lång tid på sig för att lära sig teckna. Dock betonar Heister Trygg att TAKK-brukaren från början ändå 

har fördelar av att se tecknen, eftersom detta underlättar språkförståelsen och han/hon på detta sätt lär 

sig tecknen. Det är även önskvärt att brukaren utsätts för ett regelrätt ”språkbad” i form av TAKK, för 

att få så mycket input som möjligt, dock inte så mycket att han/hon överbelastas (Heister Trygg, 2010). 

 

Enligt Heister Trygg är det också viktigt att den vuxne fortsätter använda TAKK och inte slutar, varken 

för att det tar lång tid för brukaren att komma igång, eller för att han/hon har fått en bättre 

språkförståelse eller börjat tala bättre eller mer förståeligt. Om man slutar använda tecken innebär detta i 

så fall att stimulansen upphör och brukaren inte får möjlighet att utveckla sitt teckenanvändande. För att 

resultatet ska bli bra, krävs att TAKK används av både familjen, viktiga släktingar och vänner/kamrater, 

samt i förskolan och vid behov även i skolan – kort sagt av så många människor som möjligt i barnets 
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närmaste omgivning (Heister Trygg, 2010). 

 

Det finns modeller och program som har utarbetats för föräldrar och förskolor för att underlätta arbetet 

med att använda tecken. Bland annat finns ett material, kallat Karlstadmodellen, som togs fram av Iréne 

Johansson i slutet av 1970-talet. Detta program ger handledning åt alla i brukarens närmiljö och 

innefattar även regelbundna träffar med en handledare för att bedöma kunskaper och färdigheter hos den 

som språktränar. Det är viktigt att alla arbetar på samma sätt på alla områden i brukarens närmiljö 

(Karlstadmodellen, 2011).  

 

2.5 Forskning och utveckling inom TAKK 
Redan i mitten på 1800-talet fanns det rapporter som tydde på att personer med kognitiva svårigheter 

hade nytta av teckenanvändning (Bonvillian & Miller, 1995).  Den mesta forskningen under senare tid 

har gällt individer med Downs syndrom, där det ofta framhålls att teckenanvändning bidrar till att 

utveckla en fungerande kommunikation. Man anser att det visuella/motoriska sättet att förstå och 

uttrycka sig är lättare att lära sig än det auditiva/vokala. Dock är forskningsresultaten inte alltid entydigt 

positiva. Woll och Grove (1996) kom i en studie fram till att teckenspråkets lingvistiska system inte var 

enklare att hantera än (det engelska) talspråkets. Forskarna undersökte tvåspråkiga tvillingar med 

Downs syndrom. Tvillingarna var normalhörande men hade döva föräldrar.  De kommunicerade med 

sina föräldrar med hjälp av engelskt teckenspråk, men använde talad engelska med hörande personer i 

sin omgivning. Det faktum att tvillingarna själva föredrog talat språk, visar på att detta inte var svårare 

att hantera för dem än teckenspråket (Heister Trygg, 2010:29-32). 

 

Vad gäller utvecklandet av komplexa språkliga strukturer visade Grove och Dockrell (2000) att språket 

hos tio ungdomar med kognitiv begränsning i 12-16-årsåldern inte hade utvecklats utöver 1 – 2-

ordssatser trots användandet av tecken som stöd under lång tid. Detta skulle delvis kunna ha sin 

förklaring i att den tecknande personalen inte levererade tillräckligt med input i form av tecken – i 

genomsnitt ett tecken per sats - för att möjliggöra en inlärning av somliga strukturer. Speciellt hade 

dessa ungdomar problem med att bygga upp en korrekt ordföljd (Grove & Dockrell 2000).   

 

I motsats till detta beskrev Dennison & Gorman (1999) i en fallstudie att ett barn med Downs syndrom 

och dövhet kunnat utöka sitt teckenförråd från 20 till 228 år under två år. Detta lyckades med hjälp av 

teamwork, metodisk användning av teckenspråk samt konsekvens. Detta överensstämmer även med 

Heister Trygg (2010), som betonar att det är viktigt att fortsätta teckna, även om det dröjer innan 

TAKK-brukaren börjar teckna själv.  

 



 13 

I överensstämmelse med Dennison & Gorman (1999) visade en metaanalys av Millar, Light och 

Schlosser (2006) att 89 % av deltagarna, som hade intellektuella funktionsnedsättningar, uppnådde 

någon form av förbättring av talet efter intervention med tecken. Analysen omfattade ursprungligen 23 

studier, men man betraktade endast sex av dem som tillförlitliga, eftersom dessa hade använt sig av 

kontrollgrupper. Man hade undersökt 27 personer i ålder mellan 2 och 60 år med intellektuella 

funktionsnedsättningar eller autism. Förbättringarna var visserligen ganska blygsamma i absoluta termer 

(en ökning med i genomsnitt 6 två-ords-fraser), men i 17 av de 27 fallen hade deltagarna lärt sig 100 % 

av de talade orden eller fraserna som de hade fått presenterade för sig (Millar, Light och Schlosser 

2006).  

 

Kahn (1996, refererad i Anderson 2002:79) genomförde 1996 en longitudinell studie av 34 barn med 

kognitiva svårigheter angående inlärning av tecken. Han kom fram till att objektpermanens och 

imitation var nödvändiga förutsättningar för inlärningen av ett minimum av tecken. Användningen av 

tecken skedde dock inte på ett funktionellt sätt. Man måste lägga ökad vikt vid aspekter i barnens totala 

miljö, som till exempel omgivande personers teckenkompetens och deras didaktik, annars uppnåddes 

inget funktionellt användande av tecken hos dessa barn (Kahn 1996, refererad i Anderson 2002:79).    

 

I en utvärderande studie undersökte Bryen och McGinley (1991) teckenförmågan hos vuxna med 

kognitiva begränsningar och hos deras omgivande personal. Det framkom då att personalen kunde 

teckna endast något bättre än personerna i den grupp de arbetade med. Samtidigt konstaterades att 

teckenkommunikationen mellan brukarna och personalen var i det närmaste obefintlig (Bryen och 

McGinley 1991). Detta resultat ligger i linje med vad Kahn (1996, refererad i Anderson 2002:79) 

hävdade, nämligen att omgivande personers teckenkompetens är av avgörande betydelse för ett 

funktionellt tecknande.  

  

I en annan undersökning omfattande 9 barn med olika grader av utvecklingsstörning i kombination med 

hörselskada, visade Anderson (2002) emellertid att det inte heller alltid är enbart positivt med mer 

utvecklade kunskaper. Andersson (2002) kom fram till att vuxna som hade avancerade kunskaper i 

teckenspråk växelvis använde TAKK och teckenspråk till barnen, beroende på situation och 

kommunikationspartner. En negativ sida av detta var att informationsmängden ibland blev alltför 

omfattande, så att barnen inte hann eller kunde uppfatta allt som tecknades (Anderson 2002). Att det 

gäller att hålla en balans i hur mycket som tecknas bekräftas även av Heister Trygg (2010): ”Det är 

viktigt att vi tecknar ’lagom mycket’ och att vi möter individen med vårt tecknande så att han eller hon 

har en chans både att förstå och att efterlikna oss.” (Heister Trygg 2010:57). 
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Angående språkets struktur framhåller Johansson (1988, 1990, refererad i Heister Trygg, 2010:30) att 

TAKK inte leder till att komplexa språkliga strukturer utvecklas. För att utvecklas ytterligare måste man 

ta skriftspråket till hjälp, menar hon. Rudd, Grove och Pring (2007) hävdar emellertid att en del 

teckenbrukare kan modifiera tecknens form genom att t.ex. teckna ”bil” samt bokstavera pluraländelsen 

A-R, eller genom att upprepa ”bil” – ”bil” och förflytta tecknet i sidled.  

 

En långtidsstudie gjordes av Launonen (2003), där undersökningsgruppen bestod av 12 barn med 

Downs syndrom, som tidigt började använda tecken. Man följde upp dessa barns språkutveckling från 

sex månaders till åtta års ålder och jämförde resultaten med en kontrollgrupp som hade liknande 

förutsättningar, men inte hade fått tillgång till TAKK på ett tidigt stadium. Det visade sig att 

undersökningsgruppen började använda flerordsyttranden tidigare än kontrollgruppen och vid åtta års 

ålder hade TAKK-användarna betydligt bättre expressivt ordförråd och bättre interaktionsförmåga än 

den grupp som inte hade använt sig av TAKK. Man visade dessutom att det inte finns anledning att tro 

att TAKK har någon negativ inverkan på talet. Tidigt teckenstöd ger enligt Launonen (2003) tvärtom 

goda effekter på kommunikations-, språk- och talutveckling. 

 

Också DiCarlo et al. (2001) visade att det kommunikativa samspelet (inklusive tecknande med läraren) i 

en integrerad grupp förskolebarn ökade, när man införde TAKK under vissa aktiviteter. Gruppen bestod 

till 50 % av barn med typisk språkutveckling och till 50 % av barn med försenad språkutveckling. En av 

anledningarna till studien var oro bland föräldrar till barn med typisk språkutveckling, att tecknandet 

skulle påverka deras barns verbala språkutveckling negativt. DiCarlo et al. (2001) kom i likhet med 

Launonen (2003) fram till att det verbala talet/talförsöken inte minskade i och med införandet av TAKK, 

varken bland barn med försenad språkutveckling eller bland barn med typisk språkutveckling (DiCarlo 

et al. 2001). 

 

En av få svenska forskare inom området kring TAKK och Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation är Lotta Anderson vid lärarutbildningen på Malmö högskola. En del av hennes 

forskningsresultat finns beskrivet i teoridelen av föreliggande studie. Utöver hennes forskning och de 

nämnda studierna anser vi dock att området är otillräckligt utforskat. Detta gäller även för förhållandet 

mellan nyttan av olika sorters AKK-former som bilder, pictogramm, blissymboler, gester och tecken. 
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3. Metod 
 
 
3.1 Metodbeskrivning 
Syftet med vår undersökning var, som nämndes inledningsvis, att  komma fram till hur föräldrar och 

pedagoger på en språkförskola i Havsbadens Kommun erfor eller upplevde att införandet av TAKK-

metoden påverkade barnens språkutveckling.  

 

De frågeställningar vi arbetade utifrån var: 

- Vilka erfarenheter och upplevelser finns bland föräldrar och pedagoger om TAKK-metoden? 

- Vilken betydelse - positiv eller negativ – erfars/upplevs metoden ha haft för barnens språkutveckling? 

- Vad i metoden erfars/upplevs bidra till goda resultat? 

- Hur väl stämmer dessa erfarenheter och upplevelser överens med resultat från forskning om TAKK-

metoden? 

 

De ovannämnda frågeställningarna resulterade i vårt fall i ett antal konkreta enkätfrågor, som vi 

skickade ut till föräldrar till tidigare språkförskolebarn. För att få svar på vad pedagogerna hade för 

erfarenheter och upplevelser av TAKK-metoden, gjorde vi ytterligare ett frågeformulär som var riktat 

till dem. Vi valde primärt att göra en enkätstudie som grund för slutledning eftersom enkätstudien är en 

vanlig form för att skaffa kunskap inom samhällsvetenskap.  

 

För att åskådliggöra enkätresultaten valde vi att göra ett stapeldiagram för varje grupp av respondenter. 

Detta används enligt Backman (2008) framför allt när man presenterar en frekvensfördelning som bara 

kan anta värden som heltal, t.ex. antal personer, företag etc. 

 

För att få en djupare förståelse och insikt i föräldrars och pedagogers upplevelser och erfarenheter av 

TAKK, kompletterade vi vår enkätundersökning dessutom med flera djupintervjuer. Sammanlagt fyra 

intervjuer genomfördes, två med föräldrar till barn med språkstörningar och två med pedagoger som 

arbetar med TAKK-metoden. Alla intervjuerna var semistrukturerade och vi använde oss av ”öppna 

frågor, aktivt lyssnande och ett stimulerande samspel med informanten” (Crotty 1996, refererad i Fejes 

& Thornberg 2009:111). Intervjuerna med pedagogerna genomfördes ansikte mot ansikte, medan de 

andra två intervjuerna gjordes via Skype och telefon. Samtliga intervjuer spelades in, de väsentliga 

delarna transkriberades och analyserades i textform. Här tog vi avstamp i Giorgios analysmetod, som, 

enligt Szklarski (2009:112) är den mest kända och oftast använda metoden inom den fenomenologiska 
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forskningen.  

 

Som forskningsmetod valde vi att ta avstamp i fenomenologin eftersom vår studie relaterar till föräldrars 

och pedagogers upplevelser och erfarenheter av förskolebarns kommunikativa förmåga vid införande av 

TAKK i barngruppen. Forskningsmetoden kan användas inom många olika forskningsområden 

exempelvis inom just pedagogisk forskning (se t.ex. Helldin 1990, refererad i Fejes & Thornberg 2009).  

 

En annan orsak till vårt val av forskningsmetod är Merriams, (2002) konstaterande ”The defining 

characteristic of phenomenological research is its focus on describing the ’essence’ of a phenomenon 

from the perspectives of those who have experienced it” (Merriam, 2002, refererad i Fejes & Thornberg 

2009:111).  

 

Fenomenologi innebär att forskaren utgår från ett empiriskt material i stället för en teori. Strävan är att 

reducera ett empiriskt material (oftast självrapporter eller intervjuer) till de mest väsentliga 

beståndsdelarna. Dessa beståndsdelar utgör essensen av upplevelsen av ett utforskat fenomen. (Fejes & 

Thornberg 2009) 

 

3.2 Urval  
Havsbadens kommun, som bett oss göra undersökningen om TAKK, uttryckte önskemål om att så 

många som möjligt av de tidigare eleverna i språkförskolegruppen skulle omfattas av studien, alltså 

även om möjligt de barn som inte hade eller hade haft specifika språkproblem. Då detta skulle ha krävt 

en tids- och arbetsinsats som inte rymdes inom ramen för detta arbete, var vi tvungna att göra någon 

form av urval.  

 

Eftersom TAKK-metoden främst har använts i kommunikationen med de barn som har/hade en försenad 

språkutveckling, blev det naturligt att koncentrera sig på just de barnen och deras föräldrar. Detta ledde 

till att vår enkät ursprungligen skickades ut till 35 föräldrapar som har barn med språksvårigheter och 

vars barn hade gått på den aktuella språkavdelningen under perioden 2001 – 2011. Dock visade det sig 

att endast tolv föräldrapar ur den ursprungliga målgruppen besvarade enkäten. För att få ett bättre 

underlag att grunda vår analys på lämnade vi ut enkäten till ytterligare två målgrupper: en liknande 

språkgrupp på en förskola i en grannkommun och ett nätverk relaterat till Svenska Downföreningen. 

Barnen i språkgruppen är samtliga i förskoleåldern, medan barnen i Downföreningens nätverk är i 

varierande åldrar. Fem föräldrapar i den andra språkförskolegruppen svarade på enkäten som lades ut i  

förskolegruppens kapprum. 9 föräldrapar i Downföreningen svarade på den enkät som lades ut i en 

samlingslokal i samband med firandet av ”World Down Syndrom Day”. Deltagare var familjer med 
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barn med Downs syndrom från olika delar av Skåne.  

 

Pedagogenkäten valde vi att skicka ut per e-mail. Den mailades till 14 pedagoger, varav 9 svarade. 

 

Förutsättningarna för de barn som har försenad språkutveckling är helt olika jämfört med barn med en 

typisk språkutveckling. Vi gör därför inte anspråk på att kunna generalisera våra resultat till alla barn på 

förskolan, eller ens till de barn med typisk språkutveckling som går på samma avdelning som barnen 

med försenad språkutveckling.  

  

3.3 Etiska överväganden 
Med föräldraenkäterna följde ett utförligt brev, där vi förklarade syftet med vår undersökning, nämligen 

att vi ville undersöka föräldrars och pedagogers upplevelser och erfarenheter av TAKK-metoden. 

Enkäten var anonym och alla namn i studien, dvs. namn på kommun, institution och personer, var 

fingerade så att de inte ska kunna identifieras. Detta klargjorde vi också i brevet, liksom att det var helt 

frivilligt att delta.   
 

Eftersom vår undersökning var anonym såg vi inga risker för obehag eller skada och det vi fick fram 

genom undersökningen kommer inte att användas för något annat syfte än forskning. Samtycket till 

enkäten lämnades när denna returnerades ifylld. De tillfrågade personerna i enkäten bestämde själva om 

de ville delta och kunde underlåta att medverkan utan negativa följder.  

 

Respondenterna var inte omyndiga och därför ansåg vi inte att vi behövde iaktta särskild försiktighet i 

detta fall. Deltagarna utsattes inte heller för otillbörlig påtryckning eller påverkan och inget 

beroendeförhållande förekom. Genom vårt tillvägagångssätt anser vi oss ha uppfyllt de krav på 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp. Dessa forskningsetiska principer 

tillämpades även på de kompletterande djupintervjuerna (informerat samtycke).  

 

3.4  Trovärdighet och tillförlitlighet samt överförbarhet 
Då det gäller trovärdigheten i vårt koncept, menar vi att denna är god, då vi undersökte upplevelserna 

och erfarenheterna hos bl.a. just den grupp av personer som frågeställningarna utgår ifrån, nämligen 

föräldrar till barn med försenad språkutveckling samt pedagoger på språkförskoleavdelningen. Vi ville, 

så långt det var möjligt, undersöka upplevelserna/erferenheterna hos hela denna persongrupp med 

utgångspunkt i de frågeställningar Havsbadens kommun hade. Vår avsikt var inte att låta detta  

överföras till någon annan grupp. Sammantaget gör detta att trovärdigheten måste anses vara god, men 

den hade höjts ytterligare om fler personer ur den ursprungliga respondentgruppen hade besvarat 
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enkäten. 

 

Vad gäller tillförlitligheten, så menar vi att vårt upplägg medverkar till att även denna är god. 

Bidragande faktorer är bl.a. att enkäten är anonym och att barnen till de flesta respondenterna inte går i 

förskolan för närvarande.  Det finns alltså ingen beroendeställnig gentemot personal eller ledning, som 

skulle kunna föranleda informanterna att ge överdrivet positiva svar. Till tillförlitligheten bidrar även att 

vi inte behöver tolka enkätsvaren i någon större utsträckning, utan redovisar dem i ”oförfalskad” form. 

Hög tillförlitlighet innebär även att vem som helst skulle kunna upprepa studien och genomföra den på 

ett likvärdigt sätt och uppnå samma resultat. Detta anser vi är möjligt, om man får tillgång till samma 

information som vi har fått av Havsbadens kommun och personalen på förskolan. 
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4. Resultatsammanfattning 
I detta avsnitt görs en sammanfattning av resultaten av såväl föräldraenkäten som av pedagogenkäten. I 

slutet lägger vi till en sammanfattning av vår komplettering genom djupintervjuer. Dessutom jämför vi 

resultaten med tidigare forskning. 

 
4.1 Resultatsammanfattning föräldrar 
En sammanfattning av svaren på de olika frågorna åskådliggörs av diagrammet på nästa sida, där 

svarsfrekvensen på samtliga frågor syns.
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Fig. 1 Diagram över enkätsvar från föräldrar. 

 
 
Enkätfrågor till föräldrar:  Inte alls                 I hög grad 
     Alt 1      2   3          4   5      6 
 
1. Upplever du/ni att det har varit              
positivt för ert barns språk-  
utveckling att de har fått lära  
sig TAKK-metoden? 
 
2. Anser du/ni att TAKK-metoden              
kommer att vara betydelsefull för  
barnet senare i livet? 
 
3. Ser du att barnet idag använder sig av               
TAKK-metoden i kommunikationen  
med sina kompisar? 
 
4. Arbetar ni fortfarande med TAKK-              
metoden hemma? 
 
5. Har ni upplevt någon nackdel med               
TAKK-metoden? 
 
6. Har barnet blivit frustrerat och              
argt om ni någon gång inte har förstått  
tecken som det har visat? 
 
7. Ser du att pedagogerna använder              
sig av TAKK vid lämning och hämtning? 
 
8. Tror du att alla pedagogerna på              
avdelningen använder sig av TAKK  
i alla situationer?  
 
9. Anser du att metoden lämpar sig              
bättre för flickor än för pojkar? 
 
10. Fortsätter ditt/ert barn att använda               
sig av TAKK-metoden tillsammans med  
sina pedagoger idag? 
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Resultatet av vår undersökning visar att föräldrarna som har svarat på enkäten i de flesta fall är mycket 

positiva till att TAKK-metoden används i förskolan som hjälp till barn med språksvårigheter och anser 

att detta är bra för deras språkutveckling. Däremot är inte alla föräldrar övertygade om att pedagogerna 

använder metoden i alla situationer. Exempelvis anser föräldrarna att metoden inte används i särskilt 

hög grad vid lämning och hämtning av barnen (se fråga 7 och 8). 

Vidare visar resultaten att föräldrarna inte uppfattar att barnen använder sig av TAKK-metoden hemma. 

Men resultaten varierar märkbart eftersom några av föräldrarna som har svarat på enkäten anser att de 

ofta eller i hög grad använder sig av TAKK-metoden även i hemmet (se fråga 3 och 4). 

Föräldrarna har inte funnit någon nackdel med metoden, men har kunnat se en viss frustration hos 

barnen när de inte har förstått sitt barns tecknande genast (fråga 5 och 6).  

Fråga 9 var den fråga som föräldrarna var mest eniga om. Man ansåg att metoden lämpar sig lika väl för 

pojkar som flickor.  

Svaren varierade angående huruvida metoden användes fortfarande tillsammans med pedagogerna. 

Grundskolebarnen använder sig mindre av metoden medan de barn som fortfarande går i förskolan 

använder sig av den i samma utsträckning som tidigare. 

Kommentarer vi fick av föräldrar var bland andra att  

”TAKK är mycket viktigt för det [!] språkliga utvecklingen, vi har bara positiva erfarenheter 

[…]”,  

”TAKK-metoden ger barnet en lättare kommunikation och bättre utveckling”,  

"[…] han hade nytta av det [tecknandet, vår anm.], genom att människor som tecknar ofta är 

lite lättare att läsa av" samt  

att ett barn ”kan ha svårt för att ’hålla igång’ tecknandet, då det inte förstås av alla barnen 

eller ens pedagogerna på skolan. […]” 

Genom djupintervjuerna kom vi fram till att alla föräldrar hade uteslutande positiva erfarenheter av 

TAKK-metoden. Något de också var överens om var att det var rektorns ansvar att på organisatorisk 

nivå se till att TAKK får mer resurser, så att alla som arbetar med barn med kommunikationsproblem 

kan lära sig metoden. Med andra ord behövs en ”spindel i nätet” för att samordna och utveckla 

användandet av TAKK-metoden inom förskolans och skolans värld. Detta ansvar bör ligga på rektorer 

och utbildningsnämnder i kommunerna.  
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4.2  Resultatsammanfattning pedagoger 
En sammanfattning av pedagogernas svar på enkätfrågorna tydliggörs av diagrammet på nästa sida. 

Även här syns svarsfrekvensen på samtliga frågor. 
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Fig. 2 Diagram över enkätsvar från pedagoger. 

 
Frågor till pedagoger:             Inte alls                                  I hög grad 
             Alt 1         2  3         4                       5                      6 
 
1. Upplever du att en konkret förbättring i               
barnens språkutveckling har skett sedan  
ni har börjat arbeta med TAKK-metoden? 

 
2. Anser du att denna förbättring kommer               
att vara betydelsefull för barnets fortsatta  
språkutveckling senare i livet? 
 
3. Hur viktigt anser du att det är för                
språkutvecklingen, att alla pedagoger är  
utbildade i TAKK-metoden? 

 
4. Hur viktigt anser du att det är att lära                             
alla barnen i gruppen TAKK, så att de  
kan kommunicera med varandra? 

 
5. Hur viktigt är det enligt din erfarenhet               
att alla barnen kommunicerar med varandra  
med hjälp av TAKK? 

 
6. Tror du att alla pedagogerna på avdelningen              
använder sig av TAKK i alla situationer? 

 
7. Upplever du att detta i sådana fall gör                             
någon skillnad för barnens  
språkutveckling? 

 
8. Anser du att metoden lämpar sig bättre                
för flickor än för pojkar? 
 
9. Anser du att det är viktigt att ha arbetat                  
mer än ett år med TAKK-metoden för att  
uppleva positiva resultat?    
 
10. Upplever du att föräldrarna tror att                               
användningen av TAKK-metoden gör  
skillnad för språkutvecklingen? 
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Resultatet visar att även pedagogerna som har svarat på enkäten är mycket positiva till att TAKK- 

metoden används i förskolan som hjälp till barn med språksvårigheter. De anser att detta är bra för deras 

språkutveckling och att språkutvecklingen har förbättrats. Pedagogerna tror även att föräldrarna tycker 

att det är positivt att metoden används (fråga 1, 2 och 10). 

Pedagogerna ansåg att utbildning i TAKK-metoden var mycket betydelsefull för att kunna kommunicera 

och stödja barnen i deras språkutveckling (fråga 3). 

Att alla barnen kommunicerar med varandra och att alla har lärt sig metoden anses viktigt av 

pedagogerna (fråga 4 och 5). 

Pedagogerna upplever att andra pedagoger inte alltid använder sig av metoden men att det är viktigt att 

metoden används kontinuerligt (fråga 6 och 7). 

Upplevelsen/erfarenheten huruvida metoden är bättre lämpad för flickor än för pojkar visar att 

pedagogerna har samma åsikt som föräldrarna, alltså att könet inte spelar någon roll för användandet 

(fråga 8). 

Pedagogerna hade varierande åsikter om hur länge man borde tillämpa metoden för att se positiva 

resultat. Somliga ansåg att det räcker med mindre än ett år för positiva resultat medan andra tyckte att 

längre tid behövdes (fråga 9).  

 

Bland kommentarer som gavs av pedagogerna fanns bland andra följande:  

”Det viktiga är att det blir en fungerande kommunikation mellan barnen, med eller utan 

TAKK.” (Fråga 5), 

 ”Det viktiga är att som pedagog inte ge upp om det skulle dröja så länge.” (Fråga 9)  

Andra kommentarer är:  

”Jag har svårt att svara på frågorna eftersom jag inte har så lång erfarenhet men jag är mycket 

imponerad av hur en del pedagoger och barn använder sig av TAKK. Däremot kan jag inte 

riktigt se hur detta utvecklar språket i stort.”  

"Min upplevelse är att TAKK- metoden utvecklar barns inre (tankar och förståelse) och yttre 

(göra sig förstådd med andra) kommunikation. Minne och förståelse stärks. Språkglädjen 

blommar upp. Det är naturligt för barn att ta till sig tecken som stöd i kommunikationen, lika 

naturligt som att använda mimik, gester och kroppsrörelse för att förtydliga budskapet.” 

”Om vi poängterar vikten av användandet för föräldrarna så tror jag att dom flesta tror på det 

och tycker att det är en bra idé.” 
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I djupintervjuerna med pedagogerna kom det fram att inte heller de hade några negativa erfarenheter av 

TAKK-metoden. De använde sig av den för att förtydliga och förstärka vissa ord. Det fanns enligt dem 

inga situationer där det inte var möjligt att använda TAKK. Endast en pedagog berättade om en 

förälders oro att tecknandet skulle inverka negativt på talutvecklingen hos barnet. Pedagogerna upplevde 

att båda föräldrarna tecknade lika mycket och att det inte förekom någon konkurrens mellan föräldrar 

och pedagoger när det gällde att teckna.  En pedagog berättade om hur TAKK-metoden kunde vara till 

hjälp för invandrarbarn och även för normalspråkiga barn för att t.ex. lära alfabetet. Hon ansåg även att 

fäder inte kommer igång med tecknandet lika fort som mödrarna. En förklaring till detta trodde hon 

kunde vara att de har svårare att acceptera sitt barns kommunikationsproblem.  

 

4.3 Jämförelse med tidigare forskning 
Vid en jämförelse visade det sig att resultatet som framkom i vårt arbete stämmer väl överens med det 

som Launonen (2003) fann i sin studie av barn med Downs syndrom, som tidigt hade börjat använda 

tecken. Gentemot en kontrollgrupp med liknande förutsättningar visade det sig att teckenanvändandet 

hade varit positivt för ordförråd och interaktionsförmåga, och att man inte kunde visa på några nackdelar 

med tecknandet. 

 

Detta korrelerar med vad vi fick fram genom vårt arbete, nämligen att föräldrar och pedagoger var 

överens om att TAKK gynnar barn med språkstörningar och att man inte funnit några nackdelar vid 

tillämpningen. Däremot står vår uppsats snarare i kontrast till studier där det framkommit att TAKK-

metoden varit mindre framgångsrik, t.ex. Grove och Dockrell (2000). Dessa forskare kom fram till att 

språket hos tio ungdomar med kognitiv begränsning i 12 - 16-årsåldern inte hade utvecklats utöver 1 – 

2-ordssatser trots användandet av tecken som stöd under lång tid.  
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5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Vi har analyserat informationen av en enkätundersökning genomförd i språkgruppen på en förskola i 

Havsbadens kommun. Vi har även kompletterat vår undersökning med fyra djupintervjuer, två med 

föräldrar till barn med språkstörningar och två med pedagoger som arbetar med TAKK-metoden.  

 

Sammanlagt skickades enkäten ut till 35 föräldrapar, men det visade sig att endast 12 föräldrapar ur den 

ursprungliga målgruppen besvarade enkäten. Att det fattas många svar menar vi är ett tecken på att 

föräldrarna kanske inte tyckte att enkäten var särskilt viktig att besvara. Detta tror vi antingen kan bero 

på att man inte anser sig särskilt positivt inställd till TAKK eller på att barnet nu tagit ett steg vidare i 

livet – nämligen till skolans värld – och engagemanget för föregående stadium kanske därmed har 

svalnat.  

 

För att få ett bättre underlag att grunda vår analys på lämnade vi ut enkäten till ytterligare två 

målgrupper: en liknande språkgrupp på en förskola i en grannkommun och ett nätverk relaterat till 

Svenska Downföreningen. Barnen i språkgruppen är samtliga i förskoleåldern, medan barnen i 

Downföreningens nätverk är i varierande ålder från nyfödda och uppåt. Detta gör att enkätfrågorna i ett 

fåtal fall inte är anpassade till respondenterna till 100 procent, men vi menar trots detta att svaren kan 

anses relevanta, då plats lämnats för kommentarer. Med de utökade respondentgrupperna fick vi in 

sammanlagt 27 föräldrasvar, vilka vi använt som underlag för vår analys.  

 

Pedagogenkäten skickades ut till 14 pedagoger, varav 9 svarade, vilket får anses vara ett godtagbart 

resultat. Föräldra- och pedagogenkäterna innehöll vardera 10 frågor.  

 

Vi har vidare jämfört svaren från de båda grupperna av respondenter och försökt förklara vilka faktorer 

som har varit betydelsefulla för föräldrar och pedagoger som har arbetat med TAKK-metoden. Dessa 

resultat har vi diskuterat och sammanfattat i stapeldiagram. Vi har även jämfört resultatet från 

undersökningen med resultat från annan forskning om TAKK-metoden.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Denna studie visar att de tillfrågade föräldrarna och i ännu högre grad pedagogerna ser positivt på 

användningen av TAKK. Båda grupperna upplever att det har varit positivt för barnen att de fått lära sig 

metoden och att det har förbättrat deras språkutveckling. I undersökningen kom dessutom fram att en 
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mycket stor del av pedagogerna upplevde att föräldrarna trodde att användningen av TAKK-metoden 

gjorde skillnad för språkutvecklingen hos barnen. Detta överensstämmer med Sirén (1997) som 

beskriver att tecken gör det lättare för unga barn att utveckla sin kommunikativa förmåga. Att arbeta 

med TAKK metoden motsvarar läroplanens mål att barn ska ges stöd och stimulans så att förmågan att 

kommunicera och uttrycka åsikter utvecklas (Skolverket 2010). 

 

Bland kommentarerna märks en tydligt positiv inställning både från pedagog- och föräldrahåll. En 

pedagog skriver bland annat att tecken utvecklar barnens kommunikation, minne och förståelse samt är 

lika naturligt att ta till sig som mimik, gester och kroppsrörelser. En förälder poängterar att ”människor 

som tecknar ofta är lite lättare att läsa av”, vilket vi också hörde från pedagoghåll. Detta är en av de 

komponenter i metoden som bidrar till goda resultat, då en person som tecknar samtidigt som han/hon 

talar, automatiskt talar långsammare. Detta gör att ett kort ljudstimuli ”stannar kvar” längre och då blir 

lättare att koda av (se Nettelbladt, 2007). 

 

Hos en annan förälder anas en viss besvikelse över att varken barn, pedagoger eller ens talpedagogen på 

skolan där barnet nu går förstår eller använder sig av TAKK. Hon/han nämner att detta numera gör det 

svårt för barnet och föräldrarna att ”hålla igång” tecknandet. Att de flesta i barnets omgivning använder 

sig av TAKK är ytterligare en komponent som bidrar till goda resultat och detta bekräftas av Heister-

Trygg (2010), som menar att 

”Tillgång till tecknande miljöer är en förutsättning för att TAKK ska kunna fungera som ett 

levande kommunikationssätt” (2010:73).  

 

Även om de flesta kommentarer vi fick är positiva i stil med ”TAKK är mycket viktigt för det [!] 

språkliga utvecklingen, vi har bara positiva erfarenheter […]”, så fanns även upplevelsen att man 

visserligen var imponerad av hur barn och pedagoger använde TAKK, men inte riktigt kunde se hur 

detta utvecklade språket i stort. Uppenbara nackdelar är också att det är svårt att teckna när man klär på 

barnet eller när man använder händer och armar till något annat, samt om barnet sitter i knäet på den 

som tecknar. 

 

Avseende den tecknande miljön ställde vi ett antal frågor till föräldrar och pedagoger. Föräldrarna tycks 

inte i särskilt stor utsträckning se att pedagogerna använder sig av TAKK vid lämning och hämtning, 

och tror ännu mindre att de använder sig av TAKK i alla situationer. Bland pedagogerna däremot 

menade över hälften av dem som svarade att alla pedagoger på avdelningen använder TAKK i alla 
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situationer. De var också överens om att detta gör skillnad i barnens språkutveckling.  

 

Fördelningen av svaren på frågan om föräldrar och barn tecknar hemma är ganska jämn mellan 

alternativen, medan barnen verkar teckna i något mindre utsträckning med sina kompisar. Pedagogerna 

svarade i något högre grad att det visserligen var viktigt att lära alla barn TAKK, så att de kunde 

kommunicera med varandra på detta sätt, men att det inte var lika viktigt att de verkligen gjorde det. En 

av pedagogerna kommenterade: ”Det viktiga är att det blir en fungerande kommunikation mellan 

barnen, med eller utan TAKK”. Pedagogerna ansåg det även som mycket viktigt att alla pedagoger är 

utbildade i TAKK-metoden, samt att det är viktigt att ha arbetat under en längre tid med metoden för att 

få positiva resultat. 

 

I vår studie framkom som nämndes ovan att endast få föräldrar såg att deras barn kommunicerade med 

sina kompisar med hjälp av TAKK, trots att man på förskolan i fråga använder sig av tecknande med 

alla barnen och i de flesta situationer. Kanske en förklaring till detta kan vara en upptäckt som Granlund 

et al. (2000, refererad i Heister Trygg, 2010:62) gjorde i en studie om kommunikation i skolmiljö. 

Forskarna fann att ett samspel mellan eleverna först kom igång när den vuxne vände sig bort från 

gruppen.  

 
5.3 Slutord 
Vår enkätstudie visade sig vara mer komplicerad att slutföra än vad vi trodde från början. Trots olika 

tänkbara sätt för att få in enkätsvaren var det relativt svårt att få tillräckligt med information för att göra 

en relevant slutledning till våra frågeställningar angående TAKK-metoden. För att gå mer på djupet och 

få mer information, kompletterade vi vår studie med intervjuer. Vi anser trots svårigheter som vi stött på 

att vi är nöjda med vår undersökning.  

 

Vi hade även problem att finna tillräckligt med pågående forskning inom området, vilket vi tror beror på 

att inte många känner till och arbetar med TAKK-metoden. Detta är beklagligt eftersom vi i vår studie 

har kommit fram till att upplevelserna och erfarenheterna i de flesta fall är positiva.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Examensarbetet har lett fram till nya frågor som kan inspirera till fortsatt forskning. Intressant skulle 

vara att få veta om lärarna på lågstadiet märker någon skillnad på språkutvecklingen mellan elever som 

kommer från en förskola där TAKK-metoden har förekommit, gentemot elever från en förskola där 

metoden inte har förekommit.  
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Ett annat forskningsuppslag skulle vara att kunna mäta den konkreta förändringen i språkutvecklingen 

efter att TAKK införts, det vill säga inte enbart baserat på vad pedagoger och föräldrar har för 

upplevelser och erfarenheter om denna. Vi skulle även önska att framför allt pedagoger investerade i 

fördjupad kunskap om barn som är i behov av specifik språklig stimulans. 

 
Vårt arbete skulle vi vilja avsluta med ett kort citat av Else Vig Jensen om vikten av att ”äga” ett språk:  
 

 
 

”Språket är inträdesbiljetten till livet.” 
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Bilaga 1 

Frågor till föräldrar: 
      Inte alls             I hög grad 
 
1. Upplever du/ni att det har varit               
positivt för ert barns språk-  
utveckling att de har fått lära  
sig TAKK-metoden? 
 
2. Anser du/ni att TAKK-metoden kommer              
att vara betydelsefull för barnet senare  
i livet? 
 
3. Ser du att barnet idag använder sig av              
TAKK-metoden i kommunikationen  
med sina kompisar? 
 
4. Arbetar ni fortfarande med TAKK-             
metoden hemma? 
 
5. Har ni upplevt någon nackdel med              
TAKK-metoden? 
 
6. Har barnet blivit frustrerat och argt om              
ni någon gång inte har förstått tecken  
som det har visat? 
 
7. Ser du att pedagogerna använder sig av              
TAKK vid lämning och hämtning? 
 
8. Tror du att alla pedagogerna på               
avdelningen använder sig av TAKK  
i alla situationer?  
 
9. Anser du att metoden lämpar sig bättre              
för flickor än för pojkar? 
 
10. Fortsätter ditt/ert barn att använda               
sig av TAKK-metoden tillsammans med  
sina pedagoger idag? 
 
 
Övriga kommentarer: ________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Dessa frågor kan även besvaras på:  
http://bit.ly/vDfUxT 
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Bilaga 2 
Frågor till pedagoger: 
      Inte alls     I hög grad  
1. Upplever du att en konkret förbättring i               
barnens språkutveckling har skett sedan  
ni har börjat arbeta med TAKK-metoden? 

 
 

2. Anser du att denna förbättring kommer               
att vara betydelsefull för barnets fortsatta  
språkutveckling senare i livet? 
 
 
3. Hur viktigt anser du att det är för                
språkutvecklingen, att alla pedagoger är  
utbildade i TAKK-metoden? 
 

 
4. Hur viktigt anser du att det är att lära               
alla barnen i gruppen TAKK, så att de  
kan kommunicera med varandra? 

 
 

5. Hur viktigt är det enligt din uppfattning               
att alla barnen kommunicerar med varandra  
med hjälp av TAKK? 
 

 
6. Tror du att alla pedagogerna på                
avdelningen använder sig av TAKK  
i alla situationer? 

 
 

7. Upplever du att detta i sådana fall gör               
någon skillnad för barnens  
språkutveckling? 

 
 

8. Anser du att metoden lämpar sig bättre               
för flickor än för pojkar? 
 
 
9. Anser du att det är viktigt att ha arbetat                  
mer än ett år med TAKK-metoden för att  
uppleva positiva resultat?    
 
 
10. Upplever du att föräldrarna tror att                
användningen av TAKK-metoden gör  
skillnad för språkutvecklingen? 
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Övriga kommentarer: ________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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