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Sammanfattning  

Inledning: 

Kommunikation är central del i vårt samhälle och behövligt för att fungera. Alla kan inte prata 

men alla kan kommunicera. När inte det verbala språket finns eller inte är tillräckligt behövs 

det alternativa metoder för att göra sig förstådd på. En aktuell metod som används i förskolans 

verksamhet är TAKK. Denna studie handlar om hur pedagoger i förskolans verksamhet arbetar 

praktiskt med “tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”(TAKK) för att 

stödja barns kommunikation och språkutveckling. 

 

Syfte:  

Syftet med studien är genom TAKK undersöka hur tecken som alternativt kompletterande 

kommunikation används praktiskt under samlingen och den fria leken för att gynna barns 

språkutveckling.  

Frågeställningar som vi hade i studien. Vilket sätt kan man se kommunikations samspel mellan 

pedagog och barn med hjälp av TAKK i samlings situationer? Hur använder barn TAKK i sin 

kommunikation under den fria leken? På vilket sätt är pedagogerna på de olika avdelningarna 

närvarande under barnens fria lek? Hur använder pedagogerna sig av TAKK? 

 

 

Metod: 

Studien utgår från en kvalitativ metod där öppna observationer använts för att samla in data. En 

yngre barns avdelning och äldre barns avdelning medverkade. Det insamlade materialet 

analyserades och sammanställdes för att ge ett tillförlitligt resultat som besvarade syftet med 

studien. 

   

Resultat: 

Resultat av studien visar att både pedagoger och barn använder sig av tecken i samspel under 

samlingen, belyser utvalda ord och förstärkningar. Pedagogerna på för de äldre barnen var inte 

närvarande under den fria leken. Pedagoger för de yngre barnen var närvarande använder tecken 

i interaktion med barnen och förstärker ord i sammanhanget. Barnen använde sig av TAKK i 

samspel med varandra. Resultatet visade även att pedagogerna på de olika avdelningarna 

använde i vissa fall sig av TAKK i form av uppmaning till barnen. 
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INLEDNING 
Kommunikation är en egenskap som för oss samman. Kroppskontakt, lukter, ansiktsuttryck, 

tonfall och kroppsspråk är betydande del i människors kommunikation (Ladberg, 2003 s. 81-

83). Det talande språket är bara en liten del av de övriga kommunikationssätten som vi använder 

oss av. Genom de olika verktygen sänder man signaler till andra och när andra personer reagerar 

och tolkar signalerna då kan kommunikation uppstå. Det vill säga att alla kanske inte kan prata 

men alla kan kommunicera (Westerlund, 2009, 13-14). I läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 16, 

s.11) redogörs för förskollärarens ansvar för att varje barn ska stimuleras och utmanas i deras 

språk-och kommunikationsutveckling. I förskolan kommer barnen in i kommunikativ miljö det 

gör att kommunikationen ligger i fokus under hela dagen. Tonér (2016) belyser att det är genom 

samtal och samspel med barn och vuxna som talet utvecklas. I arbetet med barn i olika 

åldersgrupper skiljer kommunikationen sig åt genom talspråket. Förskolan är en kommunikativ 

miljö där barnens inflytande, talan och medverkan har en ytterst betydelse för att 

förskoleverksamheten skall nå kvalitetskraven och är en demokratisk fråga. I barnkonventionen 

(2009) § 13 understryker att ”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka 

sina åsikter”. Detta understryks även i Läroplan för förskolan Lpfö98 (rev.2016, s. 4)  att 

förskolan skall vara en förebild för barn när det kommer till mänskliga rättigheter och 

demokrati. Svensson (2009) understryker att alla barn har olika förutsättningar för att utveckla 

sin språkliga och kommunikativa förmåga. För att ta kontakt med andra människor måste man 

använda något typ av språk, eftersom språket är en stor del av människors utveckling.  

 

Det finns olika sätt att kommunicera på som exempelvis teckenspråk och tecken som alternativt 

och kompletterande kommunikation (TAKK). TAKK är en kommunikationsform som bygger 

på användandet av tecken och är hämtat från det svenska teckenspråket. TAKK är en metod 

kompletterar talet med hjälp av tecken till skillnad från det svenska teckenspråket som har sin 

egen grammatik och som är ett faktiskt språk. Målet och syftet med TAKK är att vara ett 

kommunikativt stöd i samspel med andra (Heister Trygg, 2009). För barn som lär sig att prata 

kan TAKK vara ett tillvägagångssätten till verbal kommunikation. Tecken kan också vara en 

enklare väg till språket det blir mer konkret och enklare att använda sina händer än att tala. I de 

flesta förskolor använder många pedagoger TAKK som en metod för att möjliggöra dialoger, 

utbildning och uttryckande. Det finns pedagoger i förskolan som behöver mer erfarenhet och 

kunskap för att kunna möta barnen där de är i sin utveckling (Toner, 2016). Därför är det viktigt 

att pedagogerna är medvetna på vilket sätt och när de tillämpar TAKK som ett verktyg i 

språkutvecklingen.  

 

Syftet med studien är att genom TAKK skapa kunskap om hur tecken som alternativt och 

kompletterande kommunikation används praktiskt under samlingen och den fria leken. Studien 

växte fram genom nyfikenhet kring på vilket sätt TAKK används praktiskt av barn och 

pedagoger i verksamheten. Vi har valt att undersöka detta under den fria leken och samlings 

situationer. Utifrån erfarenheter är detta situationer i förskolan som vanligtvis ganska olika i 

sitt innehåll. Vi anser att de olika situationerna i verksamheten har liknande betydelse för 

förskolans verksamhet. Eftersom TAKK är aktuellt i många förskolor anser vi att vår studie är 

högst relevant att genomföra 
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Syfte 

Syftet med studien är att genom TAKK skapa kunskap om hur tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation används praktiskt under samlingen och den fria leken för att 

gynna barns språkutveckling.  

Frågeställning 

• Vilket sätt kan man se kommunikations samspel mellan pedagog och barn med hjälp av 

TAKK i samlings situationer?  

• Hur använder barn TAKK i sin kommunikation under den fria leken? 

• På vilket sätt är pedagogerna på de olika avdelningarna närvarande under barnens fria 

lek? 

• Hur använder pedagogerna sig av TAKK? 
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BAKGRUND 
I följande avsnitt presenteras aktuell, tidigare svensk och internationell forskning om tecken 

gester, kommunikation och tecken som alternativ kompletterande kommunikation. Den 

internationella forskningen som presenteras beskriver barns användande av tecken och dess 

påverkan på språkutvecklingen. 

Kommunikation - språkets betydelse 

Tonér (2016) förklarar att kommunikation kommer från det latinska namnet communicare som 

betyder att dela och är beroende av mer än en part. Heister Trygg (2013) förklarar att 

kommunikation är ett begrepp som handlar om det mänskliga samspelet. I samspelet ingår tal, 

gester, kroppsspråk, mimik och ljud. Omgivningen har en betydande roll för att 

kommunikationen skall fungera. Människan är en språklig varelse och har ett behov av 

kommunikation. Det lilla barnet kommunicerar långt innan de kan använda sig av det talade 

språket. Redan från födelsen kan spädbarnet kommunicera då anpassningar i kommunikationen 

sker mellan den vuxne och barnet i verbalt tal. Istället använder barnet sig av samspel i språkliga 

situationer för att göra sig förstådd. Det är viktigt att se alla aspekter i kommunikationen som 

en helhet och vad det enskilda barnet har för svårigheter i kommunikationen. Brogren och 

Isakson (2014) förklarar hur viktigt det är att samtala och samspela med barnet. För när ett barn 

med tal- och språksvårigheter samspelar med andra barn och vuxna kommer det att märkas. 

Alternativt kompletterande kommunikation kan då tillsättas.  

 

Tistell (2011, s.56) förklarar att i alla tider har det funnits människor som inte har haft någon 

förmåga eller begränsad förmåga till att tala. Även om det inte finns mycket information om 

detta ämne så har det alltid funnits. Under 1700 och 1800 talets Europa så försökte man hitta 

en metod för hjälpa personer med grova kommunikationssvårigheter, för att bryta isoleringen 

och problem som människorna levde under. Det dröjde till 1960-talet till användandet av 

alternativ kommunikation systematiskt började användas av hörande personer, dock var det 

personer som hade någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Det finns globala olikheter 

om hur man använder tecken som stöd. En positiv syn gentemot teckenspråk har varit en viktig 

faktor att tillförandet skulle ske till den hörande befolkningen. Detta kan man se i olika delar i 

världen. Tecken är vanligast som alternativt och kompletterande kommunikation 

Språkverktyg 

Tonér (2016) förklarar tecken som alternativt kompletterande kommunikation (TAKK) som 

metod stimulerar barns ögonkontakt och hjälper barnen att upprätthålla uppmärksamheten och 

fokusera på kommunikationen. Barn som ännu inte kan uttrycka sig genom tal kan tecken 

möjliggöra detta. Metoden fyller flera syften dels för att det kan användas både som uttryckssätt 

och att det ökar förståelsen. Det finns många fördelar att använda TAKK då det inte kräver 

hjälpmedel utan enbart händerna. Tecknandet är konkret och blir lättare för barnet utföra och 

förstå. Tecknandet ger också barnen möjlighet att upptäcka med flera sinnen. Med hjälp av 

tecken ger det barnet en tydligare koppling till orden och dess innebörd. Genom att introducera 

begränsat med nya begrepp ges barn möjlighet att prata samt att relatera till flera ämnen och 

innehåll. TAKK kan dessutom ge de yngre barnen på förskolan möjlighet att vara delaktiga. 

Förskolans verksamhet kan även dra nytta av TAKK dels för att det kan finnas barn som har 

problem med hörseln eller barn som har språksvårigheter. För flerspråkiga barn kan TAKK 

utgöra en brygga mellan språken. När det inte finns tillgång till någon som kan barnets första 

språk kan TAKK som en metod underlätta för den vuxne att förstå barnet. Meins (1997) menar 

att de primära- och sekundära omsorgspersonerna kan förstå vad barnet vill och ge ett bra svar 

och utmana barnen i språkutvecklingen. 
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Kommunikativa gester 

Cochet, Centelles, Jover, Plachta och Vauclair (2015) har gjort en undersökning och utvärderat 

förskolebarn i ålder 3-5. Observationerna visade olika mönster av små rörelser,  

pekningar, gester och symboliska gester. Kommunikativa gester innebär en rörelse som kan 

betraktas som en symbol som kommer från en kroppsdel. Det är armen, handen och fingrarna. 

Symboliska gester är farväl, vinka och gesterna kan vara slumpmässiga men även innefatta ett 

syfte i förhållandet till deras berättande. De symboliska gesterna representerar direkt form av 

språk. Det innebär att barn kan gå över från gester med handen och övergå till modalitet till så 

fort barnen kan använda ord för att kunna uttrycka en given mening. Iliada, Gagatsis och 

Heuvel-Panhuizen (2014) tänker ungefär i samma bana och förklarar att gester är en medveten 

handling som innebär att barn visar ett intresse, avsikt genom gester och vill dela med sig till 

sin mottagare som är en viktig resurs för barnet att utveckla ett abstrakt tänkande i tidig 

barndom. I en studie som genomförts har man främst undersökt barns spontana gester och den 

påverkan som pedagogen har på barns gester. Studien visade att barnen likande pedagogens 

gester i ett flertal situationer. Syftet med det är att likna eller bygga vidare på lärarens gester. 

Det tyder också på att kroppsliga handlingar och specifika gester blivit en viktig del i 

kommunikationssystemet och ett verktyg för att förmedla information. Crais, Watson & 

Baranek (2009, s.105) menar att gester är vanliga i barns tidigare år då barnet använder sig av 

pekningar och barnet räcker sig efter artefakter och omsorgspersonerna. Genom gestikulation 

så kan barnet förstå vilka typer av signaler som ge vissa utfall. Forskning visar exempelvis att 

barn skakar på huvudet för nej vid 12-15 månader och nickar ja vid 18-24 månader 

 

Mårten, Eriksson och Berglund (1999) har observerat 228 svensktalande barn i åldrarna åtta till 

sexton månader i deras kommunikativa utveckling. Efter åldersindelning har de gjort sociala 

konstruktioner för förståelsen utav fraser, ordförråd och gester. Denna studie undersöker olika 

förståelser för fraser, tidig utveckling av gester, produktion av ord och man har även studerat 

skillnad i den kommunikativa utvecklingen. I studien förekommer forskning om förhållandet 

mellan gester och det muntliga språket 

TAKK - ett sätt att utveckla språket 

Förskollärarens uppdrag är att förbättra barns språkutveckling och är en primär angelägenhet i 

undervisningen. Språket är viktigt del i processen dels för att ta emot information, för att 

konstruera samtal och erhålla ett medium för kommunikationsutbyte. Förskolans främsta 

styrdokument är läroplanen och det gäller alla barn, oavsett ålder och förutsättningar. I läroplan 

för förskolan (Lpfö 98 rev 16, s.9) redogörs för att förskolan ansvarar för att varje barn utvecklar 

sin förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar så att barnen har möjlighet att påverka sin 

situation. Detta gör att förskolan har ansvar för att stimulera barns språk och uttryckande. Barn 

med ett begränsat språk, förmågor och kommunikationskompetens kan bli missgynnade. 

 

Acredolo och Goodwyn och Brown (2000) utförde en undersökning kring TAKK. Studien 

handlade om att undersöka användandet av tecken mellan barn och föräldrar. Det använde sig 

av tre stycken grupper med ungefär 25 till 40 barn i yngsta åldern. I den första gruppen så skulle 

föräldrarna använda sig av TAKK med barnen. Däremot grupp två och grupp tre var 

kontrollgrupper. I kontrollgrupp två skulle föräldrarna inte agera, kontrollgrupp 3 skulle 

föräldrarna använda föremål med hjälp av ord. Första gruppens föräldrar fick instruktioner hur 

tecknen skulle användas och vilka som skulle användas. Grupp ett och tre fick resurser som 

böcker vars innehåll tecken och viktiga ord som skulle benämnas. Orden var extra viktiga för 

den tredje gruppen då de skulle använda sig av orden istället för tecken. I efterhand blev 

mammorna telefon intervjuade och de fick berätta hur de upplevde och vad de hade gjort och 

redogöra förändring för barnets språkutveckling. Studien fick ett positivt resultat genom att 
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använda tecken ger en god inverkan på barns språkliga utveckling. Forskarna förklarar att 

användandet av tecken kan förbättra/öka barns ordförråd. 

 

Marilyn Daniels (1997) förklarar i sin studie att utbildnings förmån trillar in när teckenspråk 

utgör en del av språkundervisningen. Tecken används framförallt som en metod som stöd i 

kommunikationen. Barns kommunikativa förmåga är en av utgångspunkterna i 

undersökningarna är att underlätta förmågan att integrera med läraren, följa instruktioner och 

komplettera uppgifter. Syftet med studien var att läraren kunde teckenspråk och undervisade 

med hjälp utav tecken med barnen. Läraren fick ta del av kunskap om att arbeta med tecken och 

deltagit med kollegor som använde sig av teckenspråk med eleverna i undervisningen. Läraren 

utförde bland annat öppning övningar där de gjorde tecken för vilken månad, dag och vädret. 

Det som hände i undervisningen var att barnen lärde sig först tecken, dessutom så lärde de sig 

handalfabetet i samband när de lärde sig bokstäverna. Tecken introducerades för att betona 

orden i samband med öppning övningarna där de gjorde bland annat tecken för månad dag och 

de jobbade också med alfabetet med fingrarna genom det kunde de lära sig bokstäverna i 

alfabetet. Förskollärarnas roll i studien var utformad för att upptäcka om det är ett samband 

mellan elevernas resultat och lärarens kompetens. Elevernas resultat på kunskap i engelsk 

vokabulär är ett test som man använder för att se lärarens kunskap om tecken (Marilyn Daniels, 

1997). Koski och Launonen (2012) tänker i samma bana. För i den studien visade sig att tecken 

som stöd synliggör de försprång och effekter som tecknandet utgör i samband med det verbala 

talet och att barn med språkförseningar som hade fått tecken som stöd hade bättre språklig 

förmåga. TAKK i språkutvecklingen gjorde att barnen kunde fler ord, till skillnad från de 

barnen som inte använda tecken i verksamheten. Tecknandet kunde senare ses som en genväg 

till talet och visade sig att barn som tecknade hade större ordförråd än dem som inte tecknade. 

Studien visade även att TAKK hos hörande barn minskar frustrationen, för att det hjälper 

föräldrar och lärare att bli mer uppmärksamma på vad barnet vill. Möjliggörandet hos barnet 

gör att de får en positiv känslomässig utveckling vilket ger barnet självförtroende och bygger 

sin självkänsla. Miller (1991) poängterar också att de barn som använder TAKK kan betydligt 

mer talande ord än dem som inte använder sig av TAKK. Tecken ökar förståelsen på grund av 

det visuella är lättare att förstå. De som använt sig utav tecken i många år och de behåller sitt 

försprång inom språket, talet men också läs- och skrivutvecklingen.  

 

Enligt Veraksa och Veraksa (2016) är barns lek i sig symbolisk och en spontan aktivitet och 

individualitet av barnet som är nära kopplade till de symboliska verktygen. Studien visade att 

tecken som verktyg kan vara effektivt dock måste barnen ha tecken nära deras vardag. Tecken 

kan hjälpa barn med svårigheter för att lyckas i sin språkutveckling och att det är viktigt att 

kombinera samma typer av symboliska verktyg för att barnen skall förstå sammanhang och 

mening i det barnen gör. Men hjälp av symbolisk representation i lärandemiljöer hjälper det 

barnen att framföra idéer och lära sig nya koncept. Detta gör att de får be bästa förutsättningarna 

för deras lärande och utveckling. Det som beskrivs är två typer av kognitiva verktyg, tecken 

och symboler. Med hjälp av verktygen kan det med fördel användas i läroprocesser på förskolor. 

 

TEORIETISK RAM 
I detta avsnitt presenteras undersökningens teoretiska perspektiv. Studien utgår från det 

sociokulturella perspektivet av den sociokulturella teoretikern Lev Vygotskij. Vi anser att den 

valda teorin är relevant då den grundar sig på kommunikation och hur vi lär i samspel med 

andra.  
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Sociokulturella perspektivet   

Lev Semjonovitj Vygotskij pedagogiska idéer finns kvar i dagens skola och förskola. Inom 

pedagogiken är Vygotskij tankar relevanta då hans idéer grundar sig i individens psykologiska 

inre som är drivkraften för lärandet. Han menar på att barnets tänkande är förutbestämt och 

påverkas av kulturella och social miljön. Vygotskij belyser vikten av den aktiva eleven, 

läraren, den sociala miljön samt att elevens intresse skall influera undervisningen.  

Interaktionen mellan undervisning och utveckling är emellertid förutsättningen för lärandet. 

Dessutom belyser han hur viktig läraren är för undervisningen och barns lärande (Lindqvist 

1999, ss.8-9).  

 

Säljö (2000, ss.11-12) förklarar att det sociokulturella perspektivet handlar om hur individen 

får tillgång till lärandet. Perspektivet understryker att omständigheter, kompetenser och 

färdigheter utvecklas exempelvis av det kognitiva och tidigare kunskaper. Det sociokulturella 

perspektivet handlar även om hur människor tillägnar sig samt formas genom kulturella 

deltaganden och aktiviteter. Individen använder i dessa situationer de resurser som kulturen 

tillhandahåller. Inom skola samt övriga utbildningar kan människans lärande aldrig reduceras 

till en fråga om bara teknik eller metod. Det är viktigt med utbildning för utvecklingsförloppet 

men lärandet begränsar sig inte bara i sådana utbildningsmiljöer. Utan det grundläggande hur 

man lär sig är de färdigheter individen förvärvar i andra situationer som i samspel med 

vänner, kamrater, familjen och arbetsplatsen. Det är i miljöer som inte har primärt syfte att 

förmedla kunskap. I dessa sammanhang sker lärandet i interaktion mellan människor genom 

samtal och aktiviteter.  

 

En utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet på lärande är att man intresserar sig för 

hur grupper och individer tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Det som är 

fokus i detta perspektiv är samspel mellan de kollektiva och individen är i centrum. Det 

mänskliga lärandet kan och beskrivs på olika nivåer och i olika vetenskapliga sammanhang 

som står i ett komplicerat förhållande till varandra. Som pedagog kan man förutsätta att den 

centrala insatsen för inlärning är utbildningen och klarlägga hur individer tillgodogör sig 

kunskap (Säljö 2010 s.18). 

 

Teorin som förknippas med Vygotskij är den proximala utvecklingszonen. Den handlar om att 

som lärare finna förhållandet mellan barnets utvecklingsnivå och den potentiella nivån. Det 

genom att utmana barnet i olika tillfällen och därmed stimulera barnets utveckling. Vygotsky 

(1978) benämner detta utvecklings bemötande som ett av det primära understöd som 

omsorgspersonerna kan ge ett barn. Likväl benämner han att det är förhållningssättet som gör 

att vi i social interaktion med andra människor som kan mer ständigt utmanas i vårt tänkande. 

Detta tänkande kräver språk. Det får pedagogiska följder, till exempel att förskolans 

aktiviteter med kamrater och vuxna är sociala kommunikativa och inkluderande. Eftersom 

små barns sociala fokus innebär att utveckling sker i socialt samspel med andra som ett av de 

mest fundamentala bidrag som föräldrar och lärare kan ge ett barn. (Kristoffersen 2013). 

TAKK och det sociokulturella perspektivet  

Vilken relation har TAKK med det sociokulturella perspektivet på lärandet? Genom att tecken 

som alternativ kommunikation sker i socialt sammanhang i samspel med andra. Det kan vara i 

samspel med en individ eller tillsammans med en större grupp av människor (Säljö 2000).  

Fokus för det sociokulturella perspektivet på lärande är i samspel som går att relatera till 

TAKK. Genom att använda sig av TAKK i kommunikationen tillsammans med ett barn blir 

det ett socialt lärande och meningsskapande. Fast än sociokulturella perspektivet fokuserar på 

verbala språket går det att tillämpa tecken som alternativa kommunikation. Sträng och 
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Persson (2013) förklarar att en viktig ansats är barns förståelse av sin omvärld och har en 

betydande del i utvecklig och lärande. Därför är det sociokulturella perspektivet ett naturligt 

sätt att se på barns utveckling och lärande. 

METOD  
I detta avsnitt redogörs val av metod, genomförande, de forskningsetiska principerna och 

analys. 

Kvalitativ metod  

I kvalitativ metod har man fokus på människors beteende i deras naturliga miljö och 

processinriktad forskning utifrån olika synvinklar (Olsson & Sörensen 2011; Bryman 2011). 

En kvalitativ metod används i studien där förhållningssättet strävade efter att vara opartisk. 

Genom att vara opartisk strävar forskaren att inte lägga sina egna värderingar utan försöka se 

med händelserna som nytt och se helheten i observationen. 

 

I undersökningen har vi valt kvalitativ ansats för att få svar på våra frågeställningar och syfte 

vilket är hur pedagoger arbetar praktiskt med TAKK i den fria leken och samlingen. Då vi 

genomfört observationer var en kvalitativ metod lämpad för vår studie.  Metoden i vår studie 

kan räknas som kvalitativ då vi har gjort observationer. Vi diskuterade även om vi skulle göra 

både observation och intervju i vår undersökning. Vid intervjuer kanske vi hade fått en tydligare 

bild hur pedagogen använder sig av TAKK i samlingen och den fria leken. Men i brist på tid 

valde vi enbart observation som metod.  

 

(Kihlström 2006) förklarar att observationer sker på ett strukturerat sätt. Vilket innebär att du 

inför undersökningen har en plan och bestämt vad du ska titta och fokusera på. Förklarar även 

att det finns en del olika sätt att dokumentera observation. Det vanligaste sättet är att skriva 

löpande protokoll, ett löpande protokoll är när du beskriver i form av korta anteckningar om 

vad du har sett under observationen. Fokus i observationerna har varit att på hur pedagoger 

arbetar praktiskt med barns kommunikation och språkutveckling med fokus på TAKK.  

 

Trovärdighet och Tillförlitlighet 

När man bedriver en samhällsvetenskaplig studie förhåller man sig till begrepp som 

rehabiliterat och validitet. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) förklarar att validitet är vad 

det som mäts och reliabilitet är hur det mäts. 

 

Trovärdighet  

Reliabilitet handlar om hur pålitlig undersökningen är och om studien görs om på nytt får 

samma resultat som när den genomfördes. Reliabilitet används bland annat vid kvantitativ 

forskning där forskaren söker fram en mätning (Bryman 2011, s.49). Eftersom vi var två 

observatörer under alla observationstillfällen, möjliggjorde det att vi kunde uppmärksamma 

flera situationer. Olsson och Sörensen (2011, s.142) redogör för att om det är mer än en 

observatör i undersökningen kan det göra att man får olika resultat. Det gör att det empiriska 

data insamlandet kan förbli pålitligt om man får samma resultat. 

Vidare belyser Grönmo (2006) att införskaffningen av identisk datainsamling inte är trolig då 

många samhällsfenomen är i ständig förändring. För att bibehålla hög reliabilitet innebär det 

dels att den empiriska datainsamlingen genomförts noggrant dels systematiskt. 
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Undersökningens tillförlitlighet 

Validitet innebär i vetenskaplig forskning hur trovärdig och giltig studien är. Bryman (2011, 

s.50) förklarar att validitet är de viktigaste kriteriet inom vetenskaplig forskning. Genom 

bedömning av de slutsatser som har gjorts i studien stämmer överens med undersökningen. Det 

vill säga huruvida undersökningen relaterar till syftet.  Enligt Fejes & Thornberg (2015) handlar 

tillförlitlighet om den forskning man undersöker och de metoder som man genomför i sin 

undersökning och det som avses att undersökas. Vi har redogjort att vi använt kvalitativ metod 

och varit tydliga med att beskriva vårt tillvägagångssätt. I undersökningen har vi strävat efter 

hög validitet då vi genomfört observationer i vår undersökning. 

Urval 
Inför vår undersökning använde vi oss av ett bekvämlighetsurval och strategiskt urval då vi 

kontaktade två förskolor belägna i Västra Götaland. För de förskolor som valdes ut var det 

strategierna mest lämpade på grund av att förskolorna varit lättillgängliga för studien och att vi 

visste att de använde sig av eller hade använt sig av TAKK. Det finns en nackdel att använda 

sig av bekvämlighetsurval, då resultatet inte går att generalisera. På grund av att det inte är 

flertal förskolor som deltar i studien (Bryman, 2011). Vi är medvetna om denna brist i studien 

dock anser vi att urvalet passar studien eftersom det finns en tidsbegränsning att samla in 

materialet. Rubinstein och Wesén (1986) belyser att begränsa urvalet och vad som ska 

observeras, desto mer detaljerad information kan observationerna ge. Sammanlagt observerades 

det fyra förskollärare, två barnskötare och 28 barn. Pedagogernas ålder och erfarenhet 

framkommer inte då det inte är relevant för studien. 

Genomförande 

Vi började med att kontakta två förskolor som valdes till studien då informerade vi om syfte 

och frågade om de var intresserade att delta. När vi fick klartecken från de medverkande 

planerade vi in de dagar som vi kunde komma och observera. Efter har missivbrev (Fotnot, se 

bilaga ...) delats ut till de förskolor som skulle medverka. Missivbrevet tar upp studiens syfte, 

vad den skulle användas till och de forskningsetiska principerna. Utdelningen av 

medgivarblanketterna till barnens vårdnadshavare har gjorts hjälp pedagogerna på respektive 

avdelning. 

 

Våra observationer genomförde vi under 2 dagar på småbarn och två stycken på 

äldreavdelningen. Vi observerade både förmiddag och eftermiddag. Vi observerade den fria 

leken och samlingen. Observationerna gjordes enskilt genom att följa barnen och pedagogerna 

i olika situationer. Samtidigt som den ena förde löpande protokoll gjorde den andra gjorde 

schematisk observation. Fördel med att göra löpande protokoll är att vi fick med så mycket 

detaljer som möjligt om vad vi såg och vilka tecken som uppstod och vi hade möjlighet att gå 

tillbaka och se på vilket sätt pedagogen och barnen använder sig av tecken i samlingen och den 

fria leken. Eftersom det fanns mer tid att genomföra löpande protokoll under den fria leken blev 

det mer observationer kring detta moment. 

 

I studien gjordes observationer på både barn och pedagoger. Vid sex tillfällen observerades den 

fria leken, vid dessa tillfällen så fick vi 30 observationer.  

 

ETISKA PRINCIPER 

Studien grundar sig på de forskningsetiska principerna. Enligt Bryman (2011, s.354) bör de 

etiska principerna gälla och följas i forskningen. 
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Informationskravet, innebär att informera dem som skall delta i studien och dess syfte. Samt 

att deltagarna kan avsluta sin medverkan i studien när som helst. Vi har informerat de berörda 

pedagogerna i ett missivbrev att vi tar hänsyn till de fyra vetenskapliga rådets etiska principer 

kring forskning samt om studiens syfte. Detta gjorde vi i god tid innan vi genomförde 

observationerna.  

  

Samtyckeskravet, syftet med detta krav är att deltagarna har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Deltagarna som är minderåriga skall ha en medgivit blankett från vårdnadshavare. 

Samt att de minderåriga kan själva visa eller säga att de inte vill vara med i studien. I god tid 

har vi kontaktat förskolorna och samt delat ut medgivarblanketter och att berörda har fått välja 

själv om de vill delta i studien eller inte.  

  

Konfidentialitetskravet, Vi har informerat de berörda i studien om att personuppgifter och 

undersökningsplats hanteras konfidentialitet och behandlas så att inte obehöriga får del av 

uppgifterna.  

  

Nyttjandekravet, kräver att man informerar om studien samt dess information och materialet 

används huvudsakligen i forskningsändamål. Den information vi samlat in för vår studie har 

endast använts till forskningens ändamål.    

 

Under observationerna har vi haft de forskningsetiska principerna i åtanke (Bryman 2011, 

s.354). Barnen som har deltagit i studien har själva fått bestämma om de ville delta i studien. 

För att vi har observerat de yngre barnen på förskolan, det innebär det att de inte alltid själva 

kan säga verbalt om de vill vara med eller inte. Vi har fått titta på kroppsspråket för att se om 

barnet vill delta eller inte. Däremot har vårdnadshavarnas medgivande om barnens medverkan 

varit avgörande för denna undersökning. De barn som inte har fått ett medgivande från 

vårdnadshavare har inte kunnat delta enligt samtyckeskravet. Personuppgifter och 

undersökningsplats har fått fiktiva namn. Observationerna har anpassats efter barnens fria lek 

och samling situationer, därmed har vi som observatörer följt barnen och pedagoger i 

innemiljön. 

ANALYS/BEARBETNING 

I analysen har vi gått igenom vårt material och gjort en transkribering. Det innebär att man 

skriver det insamlade material ordagrant. Då vi har renskrivit och sammanställt våra 

genomförda observationer och gått igenom dem rad för rad och mening för mening. Med hjälp 

av sammanställning och granskning har vi gjort en öppen kodning. Kodningen resulterade i 

mindre delar då vi har tagit fram det relevanta för studien och fått fram ett resultat.  

 

I analysprocessen har vi också noggrant gått igenom våra observationer då för att bearbeta fram 

ett resultat. Vi har noga valt ut de observationsutdragen som är mest relevanta för studien med 

koppling till våra frågeställningar och vårt syfte för undersökningen. Då vi har tittat på hur 

pedagogerna och barnen använder sig av TAKK i samlingen och den fria leken.  Det material 

som inte haft en betydelse för studien har efter hand tagits bort. Men har också att vi skapat en 

bild hur pedagoger och barn använder TAKK interaktion mellan varandra då i samlingen och 

den fria leken. 

RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultatet från observationerna. I utdragen har vissa ord 

fetmarkeras, det är ord som pedagoger och barn förstärkte med tecken. I observationutdragen, 
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inom parentes, förklaras hur pedagogen utförde tecknet. Som bilaga (bilaga 5) finns bilder på 

de tecken som är fetmarkerade i utdragen. 

Praktiska arbetet med TAKK 

Alla arbetslagen har olika sätt att arbeta med TAKK. Något som de har gemensamt är att de 

arbetar med begreppsbildning i samband med teckenanvändning. Det som skiljer 

pedagogernas användande av TAKK i de olika barngrupperna är att pedagogerna för de äldre 

barnen använder mer utförliga tecken. Pedagogerna på yngre barns avdelning använder mer 

grundläggande tecken som färger och frukt.   

 

Nedan beskrivs en observation på en yngre barns avdelning. Situationen är en fruktsamling 

där pedagogen arbetar med olika typer av tecken för olika frukter och färger. Pedagogen sitter 

med åtta barn i en ring på golvet, framför pedagogen står en fruktskål och figurer i form av 

babblarna. 

 

[...]Pedagog (tar fram fem stycken figurer ur en låda)- Men oj, vilka är detta? 

Barn- Babblarna. pekar på figurerna i lådan  

Pedagog- Vilken färg har Bobbo? 

Barn - Röd(sättet höger pekfinger på munnen) 

Pedagogen- Ja, Bobbo är röd (sätter höger pekfinger på munnen) 

Pedagogen sjunger om Bobbo och de andra babblarna[...] 

Pedagogen (börjar dela frukten) - Vi har en gul banan, ett rött äpple och ett grönt 

päron.(pedagogen gör de olika tecknarna samtidigt som hen pratar till barnen) 

(Barnen som sitter med gör tecken för de olika färgerna och frukterna.)  

Pedagog- Vad vill du ha för frukt att äta? (Tittar på ett barn) 

Barn- Äpple(gör tecknet för äpple i samband med tal) [...] 

 

I samspel med barnen använder pedagogen olika tecken, pedagogen upprepar även 

tecknet som förstärkning. Pedagogen väljer att teckna få specifika ord. Under sången 

får barnen ta del av andra kunskaper som vad babblarna gör och känner. I sångerna då 

pedagogerna upprepar denna samling under flera tillfällen under terminen kan det 

tänkas vara ett sätt att arbeta med barns språkutveckling. Genom sitt samspel använder 

pedagogen tecken som är mest lämpliga för samlingssituationen. Detta kan man även 

se pedagogerna som arbetar med de äldre barnen också tillämpar. 

 

Nedan beskrivs en situation av en samling för äldre barn. I samlingen pratar 

pedagogen om väder och årstider i samspel med barnen. Pedagogen sitter på en stol 

framför barnen och på väggen sitter årstider, datum, väder, frukt, färg och år. 

 
[...]Pedagogen- Vet någon vilken dag det är idag? 
Barn - Torsdag. 
Pedagogen - Ja, det är torsdag(gör tecknet för torsdag)Vet någon vilket datum det är?(Efter förslag 

från barnen) Idag är det den (gör tecken för fjärde februari). 

Barn - Jag fyller år i mars. 
Pedagogen- Okej, är det din födelsedag om två månader(gör tecknet för fira)Men vet ni vilket år det 

är?  
Barn - 2016.  

Pedagogen -Det var nästan rätt, det är 2017(gör tecknet för tvåtusen sjutton) 

Pedagogen frågar vidare, vad är det för årstid ute?(Barnen tittar ut genom fönstret) 

Barn- vinter 
Pedagogen - nej, men det kan se ut som att det är vinter men det är faktiskt vår. Pedagogen frågar 

vidare “Vilket väder är det ute?” Barnen tittar ut genom fönstret. “Är det snö? Är det regn? Är det 
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sol”. Barnen skakar på huvudet.  

Pedagogen - ”Det är regn. Ska vi göra alla tecknen tillsammans. Pedagogen säger och visar tecknen 

för dagen, datumet, året, årstiden och vädret samtidigt som barnen härmar pedagogen. Efter 

genomgången tar pedagogen en korg med frukt. 

Pedagogen - “Vad vill du ha för frukt?(tecknar orden vad och frukt) 

Barn - päron(gör tecknet för päron) 
Pedagogen - då får du ett grönt päron(gör tecknet för grön och päron, pedagogen skär upp päronet) - 

Varsågod(gör tecknet för varsågod) 
Barn- Tack(Gör tecknet för tack, tar frukten och sätter sig på sin plats igen. [...] 

 

I samlingen använder pedagogen tecken i samspel med barnen. Genom att pedagogen tecken 

och gester använder hen en strategi där tecknandet blir en resurs. För att barnen i samlingen 

skall konkret se och förstå samlingen. Pedagogen använder också TAKK som en strategi för att 

förstärka det verbala i det hen säger. 

Ett redskap för barnen  

Under leksituationerna använder barnen sig av TAKK utan en samspelande pedagog. Något 

som de äldre och yngre barnen hade gemensamt var att de förstärker de verbala språket för 

varandra i det pågående samspelet.  

 

Nedan beskrivs en situation med tre barn på en äldre barns avdelning. De förhandlar om vad de 

hur de ska leka med hjälp av tecken. Ingen pedagoger är närvarande i leksituationer.   

Barn 1 - vi kan vara bilar.(gör tecknet för bil) Barnen springer sedan runt i rummet och 

låter som bilar. De stannar sedan upp 

Barn 2- den ska vi köra på (Tecknar den och pekar på en matta. Barnen springer till 

mattan.  

Barn 1- Vi måste ha måste ha mjölk i våra bilar(gör tecknet för mjölk). De tre barnen 

stannar upp och skrattar.  

 

Tecknandet i situationen förtydligar och förstärker vad barnen vill kommunicera. Detta 

blir ett verktyg för samspelet mellan de tre barnen. 

 

Genom att använda tecken i samspel med varandra, förtydligar och förstärker det vad leken 

innehåller. Tecken blir ett redskap att göra samspelet mellan de tre barnen.  

 

Nedan beskrivs en liknande leksituation på yngre barns avdelning. Där enbart ett utav barnen 

använder sig av tecken. 

 

Barn 1 (nynnar ”lilla bocken bruse trippar över Trolle bron) 

Barn 2 (tittar på).  

Barn 1(smäller bocken i bordet så det smäller högt och håller för munnen och kastar 

plötsligt bocken på golvet.)  

Pedagogen tittar på B1 - Men ska den ligga på golvet? 

Barn 1 - Bocken ska åka rutschkana(B1 går ner från stolen)-Där ska de åka!(går sedan 

mot madrasserna och lägger klossen på madrassen.)  

 

I situationen framgår det att enbart ett av barnen använder sig av tecken, utan ett samspel. 

Emellertid använder barnet sig av tecken på liknande sätt när det kommer till att förstärka och 

förtydliga kommunikationen. 

 

Nedan beskrivs en leksituation av de äldre barnen. På samma sätt som de yngre barnen vad de 

vill ha eller förstärker med tecken. För att få ytterligare förståelse vad de menar. 
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Barn 1 och B2 leker i lekrummet. Barn 2 (sitter vid bordet) 

Barn 2 står bredvid 

Barn 1 säger ”där är pizzan, kan jag få. 

Barn 2 tar då pizzan som ligger på hyllan och ger den till B1.  

När Barn 1 får pizzan börjar han att låtsas äta den. 
 

Det verkar som barnet inte har använt sig av tecknet för pizza innan då det är fel tecken Här 

försöker barnet förtydliga och förstärka det hen säger genom att använda tecknet. Barnet 

använder olika resurser här för att göra sina kompisar uppmärksamma på vad hen vill ha 

 

Uppmaningar 

Under observationerna anmärktes det att pedagoger använder uppmaningar till barnen med 

tecken som en resurs.  Tecknandet sker när pedagogerna vill ändra ett agerande eller beteende. 

Barnen på äldre avdelningen städar efter sin lek i ett stort rum. Barnen plockar ihop ett 

leksakståg med tillhörande bana. Pedagogen ser på barnen under tiden de städar undan. 

 

-Plocka isär. (Pedagogen gör tecknet för ta av istället för isär)Barnet plockar isär tågrälsen 

som sitter ihop. Barnen fortsätter och pedagogen tittar på.  

 

Här använder pedagogen tecken för att förstärka sin uppmaning till barnen. Pedagogen vill att 

barnen skall plocka isär tåget med hjälp av tecken. Barnet lyssnar till uppmaningen och plockar 

isär tågrälsen istället för att lägga ner den hel. Ytterligare en situation där tecken används 

förstärks i en uppmanande situation.  På avdelningen med barn 2-3 år är situationen att 

pedagogerna pratar med varandra om hur de skall lägga upp dagen på förskolan. Tre barn börjar 

springa runt ett bord. 

 

Barn 1 sparkar på en flaska som ligger på golvet och skrattar.  

Barnen fortsätter springa runt bordet och skrattar.  

Pedagogen (sätter sig i vägen för barnen) - Stopp. Inte springa här, man får gå. Man kan skada 

sig”. Barnen slutar springa och tittar på Pedagogen. 

 

Pedagogen använder olika resurser med hjälp av tecken för att uppmana barnen att sluta 

springa. Med sitt kroppsspråk, tecken, ögonkontakt och tonläge förtydligar pedagogerna det 

hen vill att barnen skall agera. Likheten i pedagogernas sätt att använda TAKK på de olika 

avdelningarna är i uppmanade syften. I en annan situation där tecken används för att göra barn 

uppmärksamma på det pedagogen vill att barnen ska göra. En pedagog på avdelningen med de 

yngre barnen sitter på en rullande stol och ställer sig upp. 

 

Pedagogen - nu är det samling.  

(Barnen tittar på pedagogen och de börjar plocka upp saker på golvet samt lägga 

sakerna i lådor.) Pedagogen tittar sedan under en soffa och till Barn 1, “Det ligger en 

hund under soffan - (Pedagogen pekar på hunden) under soffan där och Barn 1 tittar 

under soffan. ”Hunden” Barn 1. 

 

Pedagogen tar upp hunden och lägger den i en låda som ligger i en hylla. Barn  

1 följer pedagogen med blicken. (Pedagogen och Barn 1 går ut ur rummet och fortsätter 

städa.)   
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Här använder pedagogen tecknen i samspel med barnen. För att göra barnen uppmärksamma 

på vad som skall hända och vad de skall göra i den specifika situationen. Pedagogen använder 

TAKK i sitt samtal med barnen medan hon även pekar för att få ytterligare förstärka vad hon 

menar. 

 

Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla pedagoger använder sig TAKK för på olika sätt 

gynna barns språkutveckling. Alla pedagoger använde TAKK som en förstärkning av det 

verbala språket och att tecknet förtydligar och kompletterar språket. Resultatet visar också att 

pedagoger använder tecken i tillrättavisande syften, där pedagogerna vill att förtydliga det som 

de säger så att det ska bli mer tydligt. 

DISKUSSION  
I följande avsnitt presenteras en diskussion om studien. I diskussionen presenteras resultatet 

från observationerna som är kopplade till tidigare forskning teoretisk ram och analys. Detta för 

att få svar på vårt syfte och att få en inblick hur pedagoger arbetar praktiskt med barns språk 

och kommunikationsutveckling.   

Resultatdiskussion 

Det praktiska arbetet med TAKK 

Utifrån det resultat som vi fick ur vår studie framkom det att pedagogerna på de olika 

avdelningarna använde TAKK i sitt samspel med barnen på de olika avdelningarna.  

Heister och Trygg (2013) och Westerlund (2009) understryker vikten av samspel i 

kommunikationen är avgörande för att den ska fungera. Ett bra samspel mellan parterna är 

viktigt för det sociala, mentala och språkutvecklingen. Språket har en betydande förening 

mellan kommunikation och tänkande. Genom språket blir tänkande synligt för andra och en 

kommunikation samt diskussion kan uppstå (Säljö 2000). Under observationerna 

uppmärksammades detta, att pedagogerna använde TAKK i sitt samspel med barnen för att föra 

en diskussion med barnen. Utveckling och lärande enligt det sociokulturella perspektivet sker i 

ett socialt sammanhang. Språket blir stor del av kommunikationen för att kunna förmedla 

erfarenheter och kunskaper. 

 

Det är viktigt att pedagogerna anpassar undervisningen och kommunikationen till barnens nivå 

för att skapa trygga kommunikativa och lärande samlingar (Säljö 2000). Det uppmärksammades 

under observationerna, då pedagogerna på yngre barns avdelning använde sig av enklare och 

färre tecken i samlings situationer. Samt att på den äldre barnavdelningen använde pedagogerna 

sig av fler antal och utförliga tecken såsom tecken för dag, månad och väder. Marilyn Daniels 

(1997) förklarar i sin forskning detta gör att barn intresserar sig för tecken och kan avancerar 

till att använda handalfabetet som senare kan göra så att språk-och skrivinlärningen gynnas. 

 

På avdelningen med åldrarna 2-3 visade resultatet att TAKK ett sätt uttrycka verbalt eller enbart 

med tecken. Det gjorde att barnen kunde svara på pedagogens frågor och sin egen vilja. Tistell 

(2011) menar på att det praktiska arbetet TAKK kan hjälpa barnen vidare i sin språkutveckling. 

För att TAKK blir en metod för att komplettera det verbala talandet. Men även som ett 

uttryckssätt och som ett förtydligande, gentemot pedagoger och andra barn. I observationerna 

uppmärksammades detta då pedagogen och barnen på samlingarna förde en diskussion där 
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barnen senare fick svara på frågor som exempelvis vilken frukt de ville ha. Med hjälp av TAKK 

fick då barnen ett ytterligare verktyg att kunna samspela och föra en diskussion med pedagogen.  

Miller (1991) belyser även att användandet av TAKK kan göra att barnen kan uppfatta det som 

sägs vid samlingen. De tecken och gester som användes under observationerna förklarar 

Cochet, Centelles, Jover, Plachta och Vauclair (2015) att symboliska gesterna representerar 

direkt form av språk. 

 

Pedagogerna i studien använde sig av tecken i samlingen när de samtalar med barnen. Vilket 

kan uppfattas som ett lärandetillfälle. Ett exempel på det är en pedagog på äldre barns avdelning 

diskuterar om vilket väder, år och dag det är. Pedagogen lägger sig på en nivå högre än barnen 

genom att förklara de olika typer av väder samt visar hur man tecknar de olika typerna av väder. 

Ett annat exempel är när pedagogen på yngre barns avdelning visar och berättar hur man tecknar 

de olika frukterna i kombination med färgerna. Det här är det som Vygotskij(1978) och 

Säljö(2000) kallar som den proximala utvecklingszonen. I situationerna imiterar barnen 

pedagogerna och det är då ett lärande kan ske. Vygotskij (1978) och Säljö(2000) beskriver det 

icke-verbala och verbala språket som en strategi för att kunna delta i sociala samspelet. Säljö 

understryker att människor skapar olika strategier för att kommunicera med andra. TAKK är en 

sådan strategi. 

Ett redskap för barnen 

De äldre barnen i den här studien använde TAKK som en metod och symboliskt verktyg mellan 

varandra utan samspelande pedagog. Marilyn Daniels (1997) menar på att tecken skall 

användas som ett verktyg i stöd för kommunikationen, vilket vi kunde se att barnen gjorde i 

vårt resultat. I observationerna på de olika avdelningarna i leksituationer mellan barnen försökt 

förtydliga vad de menade med hjälp av TAKK. Det är något som Veraksa och Veraksa (2016) 

förklarar om barns lek att har en naturlig koppling till de symboliska verktygen. Säljö (2000, 

ss.11-12) förklarar att individer lär sig sina färdigheter olika situationer i samspel med vänner. 

Det behöver inte vara i miljöer som har primärt syfte att förmedla kunskap. I dessa sammanhang 

sker lärandet i interaktion mellan människor genom samtal och aktiviteter. Detta 

uppmärksammades i ett flertal observationer. Barnen i observationerna förtydligar och 

förstärker det de säger och gör sig förstådda genom att använda tecken och uppmärksamma vad 

de vill ha.  Marilyn Daniels menar på att TAKK således kan vara till hjälp till barn med språkliga 

svårigheter och en viktig del är att kombinera tecken för att barnet ska förstå sammanhanget 

och mening i leken mellan varandra. Pedagogerna i den här studien var inte närvarande i barns 

fria lek. Något som vi anser vara problematiskt då pedagogens uppdrag är att förbättra barns 

språkutveckling och är en primär angelägenhet för pedagogen i undervisningen(Säljö 2000). 

Vid en observation använder ett felaktigt tecken i sitt samspel med sina kamrater. Detta kan 

tolkas att om en pedagog skulle kunna vara närvarande i den valda situationen hjälpa barnet i 

fråga för att förbättra och utmana barnets i språkutvecklingen.  Interaktionen mellan 

undervisning och utveckling är emellertid förutsättningen för lärande. Då det bygger på den 

aktiva eleven, pedagogen och miljön. Pedagogerna på avdelningarna är viktiga för barns lärande 

då de har möjlighet att utmana och samspela med barnen (Lindqvist 1999). Vilket resultatet 

visar att pedagogerna på äldre barnavdelningen inte hade möjlighet till på grund av ingen 

pedagog var närvarande. 

 

Resultatet visade även att användandet av TAKK i den fria leken på de olika avdelningarna 

används på olika sätt av barnen och pedagogerna. På avdelningen med barn 2-3 år använde sig 

pedagogerna av mer tecken än vad pedagogerna på avdelningen 4-5 år gjorde. De använde även 

mer tecken i interaktion och samspel med barnen. Från observationerna från yngre barns 

avdelning såg man ett samspel mellan pedagogerna och barnen.  De yngre barnen som använde 
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i TAKK i samspel med pedagogerna för att förtydliga och förklara vad de skulle göra i leken. 

Eftersom små barns sociala fokus innebär att utveckling sker i socialt samspel med andra som 

ett av de mest fundamentala bidrag som föräldrar och lärare kan ge ett barn. (Kristoffersen 

2013). I resultatet för observationerna kunde vi se att pedagogerna för de yngre barnen var 

aktiva och involverade i barnens fria lek och samspelade med barnen. I läroplan för förskolan 

(Lpfö 98 rev 16, s.9) förklarar att förskolan ansvarar för att varje barn utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina åsikter och tankar så att barnen har möjlighet att påverka sin situation. Detta gör 

att förskolan har ansvar för att stimulera barns språk och uttryckande. Undervisningen som sker 

i förskolan är inte bara att tillgodose språkutveckling i styrda aktiviteter som 

samlingssitutaioner med också i den fria leken. Språket är en stor del i processen för att emot 

information och för att konstruera meddelanden och erhålla ett medium för 

kommunikationsutbyte. Samt interaktionen mellan undervisning och utveckling är emellertid 

förutsättningen för lärandet. Lindqvist (1999) hur viktig läraren är för undervisningen och barns 

lärande. 

 

Uppmaningar 

Pedagogerna i studien hade likande sätt använda sig av uppmaningar till barnen med hjälp av 

TAKK. Genom att pedagogerna använder TAKK, gester och kroppsspråk för att uppmana 

barnen att ändra sitt beteende lyssnar barnen och gör det som förväntas av pedagogerna. Det är 

något som Tonér (2016) och Iliada, Gagatsis och Heuvel-Panhuizen (2014) förklarar som 

kroppsliga handlingar och gester är en viktig del i kommunikationssystemet och ett verktyg för 

att förmedla information och att TAKK gör att barn blir mer uppmärksamma på diskussionen. 

Pedagogernas uppmaningar med hjälp av TAKK situationerna kan tänka sig vara ett sätt att 

göra det tydligt för barnen vad som förväntas av dem i de specifika situationerna. Även få dem 

att lyssna. Toner belyser även att tecken stimulerar barns ögonkontakt och det hjälper barnen 

att vara uppmärksamma på kommunikationen som pedagogen förmedlar.  

 

Vygotiski (1978) och Säljö (2000) menar på att lärandet sker i socialt samspel med andra. 

Studiens observationer visar på att pedagogerna använder TAKK tecken som stopp, isär och 

samling, emellertid använder inte barnen TAKK eller kommunicerar tillbaka till pedagogernas 

uppmaningar. I dessa situationer kan inte tolkas som ett lärande tillfälle. Med tanke på målet 

och syftet med TAKK är att utveckla det talade språket och skapa ett samspel där 

kommunikationen är i centrum (Heister, Trygg år?). Uppmaningarna som visades i 

observationerna kan där med tolkas som att pedagogerna använder TAKK i ett felaktigt syfte. 

Effekterna av pedagogernas tillvägagångssätt vid dessa tillfällen är att barnen kan koppla 

TAKK till en tillrättavisande situation istället för en lärande metod. 

Metoddiskussion  

Vi finner att val av kvalitativ metod med observation som redskap för undersökningen har 

fungerat bra. Genom observationerna har vi fått en bild hur pedagoger på yngre och äldre 

avdelning arbetar praktiskt med barns kommunikation med fokus på TAKK. Det insamlade 

materialet bygger på hur pedagogen använder sig av TAKK i samlingen och den fria leken. 

Då vi har varit två stycken som observerat har vi fått med mycket detaljer i våra observationer 

som har gett oss en bild hur de arbetar med TAKK i verksamheten Tillsammans har vi gjort en 

reflektion om vi skulle gjort både observation och intervju. Vi kände under det pågående arbetet 

och i vårt resultat att vi kanske fått en tydligare bild i arbetet med TAKK ur pedagogernas 

perspektiv om vi skulle genomfört intervjuer.  

Pedagogerna hade en viss kännedom om vår studie. Därför tror vi att det kan ha påverkat vårt 

resultat i undersökningen. Det som mer har påverkat vårt resultat var att vi valde att observera 



 

16 

 

barn och pedagoger i den fria leken och samlingarna. Det innebar att vi inte var helt passiva 

under observationerna. Barnen och pedagogerna var inte vana med att se observatörer i 

verksamheten vilket kan ha påverkat deras trygghet.  

Val av metod att observera var det första alternativet men vi funderade också om vi skulle 

genomföra intervjuer som ett komplement till observationerna men i brist på tid valde vi enbart 

observationer för studien. Fördelar med att göra observationer är att du får mycket material. Vi 

gjorde löpande protokoll får att få ut så mycket som möjligt av observationerna då vi kunde gå 

tillbaka och reflektera kring observationerna. I resultatet av observationerna kom vi fram till 

skillnader i arbetet med TAKK. Pedagogerna på småbarn var mer involverade i den fria leken 

med barnen, då pedagoger på äldre inte alls var involverade i leken då pedagogen inte var 

närvarande i den fria leken. 

Didaktisk reflektion 

Som tidigare nämnt är kommunikation en viktig del i förskoleverksamheten. Det som kom fram 

i undersökningen var att arbetet med TAKK i förskolans verksamhet ger mer möjligheter att 

erbjuda olika typer av kommunikation där det anpassas till individen. Det ger även fler 

möjligheter för barn att uttrycka sina åsikter och göra sig förstådda. På så sätt arbetar men med 

de mänskliga rättigheterna som varje individ har rätt till. I den genomförda studien framkommer 

det finns olika sätt att arbeta med kommunikation och språk i relation till TAKK. Men alla 

arbetar med läroplan för förskolan och därmed deras strävning mål för att arbeta det enskilda 

barnets språkutveckling. TAKK kan även resultera i att barns kommunikativa utveckling vilket 

kan leda till att barnet kan bygga trygga och givande sociala kontakter. Men även skapa ett 

lärande där undervisningen tillgodoser alla barn oavsett barnets utvecklingsnivå som vidare kan 

utveckla och öka barns självförtroende och trygghet. 

 

Utifrån vår studie om TAKK drar vi slutsatsen att de olika avdelningarna på de olika förskolorna 

är ett viktigt verktyg för barns språkutveckling. För att TAKK skall kunna genomsyra 

verksamheten krävs det att det finns närvarande, trygga och kompetenta pedagoger. Samt att 

pedagogerna använder sig av TAKK i samspel med barnen under hela dagen på förskolan. Det 

som framkom negativt i studien var att det var vanligare att använda tecken som ett 

förtydligande i utmanande situationer när pedagogerna ville tillrättavisa eller ändra ett beteende. 

Vilket barnen kan förknippa tecknen med och sedan göra likadant i leksituationer. Resultatet 

visades även att med hjälp av tecken så kan både barn och pedagoger förtydliga för sin 

omgivning vad de vill kommunicera.  

 

När det gäller TAKK används det som en metod för att utveckla barns språk. Pedagogerna i 

studien använder medvetet TAKK i olika situationer. Först och främst använder de TAKK i 

samlings situationer som är en förutbestämd utbildningssituation. Barnens användande varierar. 

Med tanke på att pedagogernas och barnens användande av tecken i leken kan vara betydande 

för förståelsen i samspelet. Det kan det ha en betydande att arbetslagen erbjuds en teckenkurs. 

Då pedagoger kan få ett större tecken ordförråd och bli säkra på fler tecken. Dessa tecken kan 

förmedlas till barnen och bli ett mer naturligt inslag i verksamheten. Ett annat förslag är att 

blivande förskollärare under utbildningen får en grundläggande kurs som löper längs 

utbildningen. Ett till förslag är att alla som jobbar på förskolor runt om i Sverige får utbildning 

en gång i veckan på sina arbetsplatser för att öka sin kunskap om teckenanvändning. 

Förslag tillfortsatt forskning  

Vår undersökning har influerats på vilket sätt TAKK används praktiskt av pedagoger och barm 

på förskolan. Däremot skulle det vara lärorikt att komplettera studien med intervjuer som skulle 

fokusera på pedagogernas förhållningssätt och kunskap om TAKK. Det skulle även vara 
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intressant att undersöka hur kommunen arbetar för möjliggöra för pedagogernas kunskaper om 

TAKK och deras syn på barns tecknande i förskolan.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Josefin Öhman och Marina Bylund. Vi studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. Vi läser för tillfället vår sista termin, vilket innebär att vi kommer att genomföra ett 

examensarbete. Detta kommer vi att göra nu i vår. 

Under de kommande veckorna kommer vi att vara på ditt/dina barns förskola under några 

tillfällen. Syftet med studien är att observera hur pedagoger och barn använder sig av TAKK i 

den ”fria leken”, för att stödja barns språkutveckling, med fokus på åldrarna 2-3 och 4-5.   

Observationerna kommer genomföras på både barn och pedagoger. Eftersom vi är ute efter att 

undersöka både barns och pedagogers användning av tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation.  

Vid observationerna och under uppsats skrivandet kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (www.vr.se). Detta innebär att det är frivilligt att delta, materialet 

som vi samlar in kommer att behandlas konfindiesiellt och resultatet kommer att enbart att 

användas i forskningsändamål. Samt att ni som vårdandshavare och ditt/dina barn kan avbryta 

er medverkan under studiens gång. Allt material som vi får in kommer hanteras av sekretess 

så att ingen utomstående kommer att kunna koppla vilka som har deltagit i studien. Vi 

kommer inte använda oss av barnens eller pedagogernas namn, förskolans namn samt något 

som kan kopplas till verksamheten.  

För att kunna möjliggöra dessa observationer behöver vi medgivande från er vårdnadshavare. 

En medgivarblankett medföljer denna information. 

Därför är det viktigt att ni/du fyller i blanketten så snabbt som möjligt. Därefter lämnar ni in 

den till personalen på avdelningen där ditt/dina barn går. Vi vill även veta om ni inte vill att 

ditt/dina barn skall medverka.       

 

Vi vill tacka i förhand för ert samarbete med oss under våren 2017. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för att få mer information.  

Med vänliga hälsningar, 

Marina Bylund          

Josefin Öhman         

 

Handledare:  

Kristina Bartley         kristina.bartley@hb.se 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Bilderna på de olika tecken är tagna från www.ritandetecken.se 
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