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Sammanfattning 
 
Inledning 
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är ett sätt för pedagoger att 

förstärka det verbala språket. Det bidrar till barns språkutveckling då barn får ytterligare en 

möjlighet att förstå och kunna uttrycka sig. Studien utgår från den sociokulturella teorin och 

den socialsemiotiska teorin.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger som arbetar med barn i ett till tre års ålder 

resonerar kring användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, 

TAKK, samt på vilket sätt de använder TAKK. 

 

Metod 
Studien utgår från den kvalitativa metoden där redskapen observationer och gruppintervjuer 

använts. I studien ingår åtta pedagoger, förskollärare och barnskötare, från 

småbarnsavdelningar på två olika förskolor. 

 

Resultat 
Resultatet av studien visar att pedagogerna använder TAKK i olika situationer, exempelvis 

sångsamling, måltider och leken. Tecken används då i form av förstärkning av det verbala 

språket då de tecknar och betonar specifika ord. Den förstärkningen menar pedagogerna kan 

leda till att de lättare når fram till barnen och även att barnen kan göra sig förstådda trots att de 

inte har ett fullt utvecklat verbalt språk. De flesta pedagogerna upplever att TAKK-

användningen gynnar alla barns tidiga språkutveckling, att det utvecklar ordförrådet och 

språkljuden. Tecken kompletterar och förtydligar även det verbala språket eftersom det blir mer 

konkret för barnen.  
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1. INLEDNING 
Kommunikation är en mänsklig rättighet i vårt samhälle. Därför har alla barn sina rättigheter 

till kommunikation vare sig det är verbalt eller genom annan kommunikation som exempelvis 

kroppsspråk. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) beskrivs det att en av förskolans 

viktigaste uppgifter är att arbeta med de mänskliga rättigheterna. Det beskrivs även att förskolan 

ska lägga stor vikt på stimulering av språkutvecklingen hos barn, samt att förskolan ska sträva 

efter att barn utvecklar sin förmåga till kommunikation. I FN:s konvention om barns rättigheter, 

Barnkonventionen (2009), finns det grundläggande och vägledande principer att följa som 

handlar om barns rättigheter. I artikel 12 beskrivs barns rätt att uttrycka sin mening och bli 

respekterade. 

 

Enligt Svensson (2009) är det talade språket endast ett av flera sätt att kommunicera på. 

Kommunikation är ett samspel mellan olika parter där interaktionen mellan parterna måste 

fungera. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är en förstärkning 

av det talade språket. Genom TAKK kan barn som har svårigheter med språket lättare känna 

sig delaktiga i gruppen. I förskolan behöver därför pedagoger erfarenheter av olika 

kommunikationsstrategier för att på bästa sätt kunna möta alla barn. 

 

Götberg (2012) beskriver att pedagoger på en förskola i Bengtsfors ser TAKK som en bro 

mellan det språk barn har och det språk de tar till sig. Pedagogerna på den förskolan menar att 

kommunikation är viktigt för barns självförtroende. Möjligheten att kunna göra sig förstådd 

ökar barns trygghet.  

 

Heister Trygg (2010) beskriver att pedagoger vid tidigare studier påtalar brist på forskning 

gällande TAKK i relation till de yngsta barnens språkutveckling. Våra erfarenheter av TAKK 

är att det används när det finns barn i behov av språkstöd. Då vi snart ska ut i arbetslivet vill vi 

nu undersöka hur pedagoger använder TAKK för att stödja små barns språkutveckling och har 

avgränsat studien till detta område och till barn i ett till tre års ålder.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger som arbetar med barn i ett till tre års ålder 

resonerar kring användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, 

TAKK, samt på vilket sätt de använder TAKK. 

1.1.1 Frågeställningar  

- Vilka erfarenheter har pedagogerna av TAKK i förskolan? 

- Vilka möjligheter upplever pedagogerna med att använda TAKK i verksamheten när 

det gäller barns språkutveckling? 

- Hur och i vilka situationer använder pedagogerna TAKK i verksamheten? 

1.2 Begreppsförklaring 

Nedan förklaras hur följande begrepp används i studien.  

 

Erfarenhet innebär att pedagoger på något sätt har arbetat med TAKK tidigare. Det kan vara 

allt från att ha gått en kurs till att ha arbetat med det ett antal år.  

  

Kommunikation innebär att dela något med någon både verbalt och icke-verbalt. Det är också 

så som Heister Trygg (2010) beskriver begreppet kommunikation.   
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Pedagoger i den här studien innefattar både förskollärare och barnskötare. 

 

Språket handlar inte bara om det verbala, det innefattar bland annat också tecken, gester och 

kroppsspråk. Det menar även Svensson (2009) att språk består av.  

 

TAKK är en förkortning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

Fortsättningsvis kommer förkortningen att användas i studien.  
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2. BAKGRUND 
I kommande stycken presenteras kommunikation, barns tidiga språkutveckling och hur 

pedagoger kan arbeta med barns språkutveckling. Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om 

TAKK.  

2.1 Kommunikation – en förutsättning för språk 

Kommunikation kan beskrivas som ett budskap, en erfarenhet och en handling som delas med 

någon annan. Det handlar dels om att kunna uttrycka önskemål och grundläggande behov, men 

även om att kunna ta emot och ge information (Heister Trygg 2008a). Enligt Lpfö 98 (rev. 

2010) ska arbetslaget arbeta för att skapa nyfikenhet hos barnen för att öka deras förståelse för 

språk och kommunikation. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga och kunna göra sig förstådda. Heister Trygg (2010) redogör för att 

kommunikation även handlar om att på vardaglig basis kunna göra sig förstådd på ett socialt 

accepterat sätt. Människor kommunicerar olika beroende på ordförrådet, ett större ordförråd 

genererar en djupare kommunikation.  

 

Barns förmåga till kommunikation är grundläggande för deras utveckling. Därför är det enligt 

Heister Trygg (2010) viktigt med tidigt samspel mellan barn och vuxna eftersom ett sådant 

tidigt samspel kan vara avgörande för barns utveckling. Kommunikation och språk binds ofta 

samman. Dahlkwist (2012) menar att det verbala språket är en viktig del i kommunikationen, 

men att även det icke-verbala språket som gester är viktiga för samspelet där signaler sänds ut. 

Det icke-verbala språket utgör enligt Öhman (2003) 60 – 70 procent av kommunikationen med 

andra. Hon menar alltså att det alltid skickas ut ett budskap, inte alltid via det talade språket 

utan genom kroppsspråket, det icke-verbala språket. Därför kan det vara som Heister Trygg 

(2010, s. 16) påpekar att “kommunikation är en förutsättning för språk, men språk eller tal är 

inte en förutsättning för all kommunikation”.   

 

Tisell (2009) beskriver att det viktigaste med att använda tecken är att skapa en levande 

kommunikation, där barn får öva på turtagning och där samspel sker. Hon menar att 

språkutvecklingen blir bättre ju tidigare barn kan göra sig förstådda, vilket tecknandet bidrar 

till.  

2.2 Barns tidiga språkutveckling 

Svensson (2009) redogör för att barn hamnar i olika utvecklingsfaser av språket i ett till 

treårsåldern. Vid ett års ålder börjar barn utveckla ordliknande yttranden, de börjar uttala sina 

första ord. De orden kan vara svåra att uppfatta och tolka för omgivningen då barns uttal är 

instabilt. Under den här språkinlärningsprocessen är det viktigt att pedagoger finns där och 

stöttar och stimulerar.  

 

Vid två års ålder börjar barn sätta samman ord till tvåordssatser. Den verbala språkutvecklingen 

börjar ta fart och barn börjar använda sig av fler ord. Deras förståelse blir även större, de börjar 

förstå mer än vad de kan uttrycka. I denna ålder börjar även barn imitera vuxna för att på så sätt 

kunna tillägna sig fler ord och uttryckssätt. Fonemljuden, språkljuden, är många men det kan 

vara svårt för vuxna som inte känner barnet att förstå vad det menar (Svensson 2009).  

 

Vidare beskriver Svensson (2009) att barn i tre års ålder börjar samspela mer med andra barn. 

Här uppkommer även treordssatser och barns ordförråd ökar drastiskt. Dock är det vanligt att 

barn inte hittar rätt ord och språket blir då tvekande. När barn är i ett till tre års ålder, talar de 
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framförallt i substantiv och verb. Ju äldre de är och ju längre de kommit i sin språkutveckling, 

desto vanligare är det att barn mer och mer använder adjektiv i det verbala språket.  

 

Lindgren och Modin (2012) beskriver att språk- och begreppsutvecklingen kan vara en svår 

process som behöver stimuleras på ett lekfullt sätt så att möjligheter skapas för barn att tro på 

sin egen förmåga. Heister Trygg (2010) beskriver begreppsinlärningen som en viktig del inom 

barns språkutveckling. Hon och Tisell (2009) menar att tecken kan användas som ett stöd eller 

komplement i språktillägnandet och som ett sätt att uttrycka sig med. Tisell menar att tecken 

hjälper barn i deras begreppsutveckling då de enskilda orden blir tydligare. Därför är det enligt 

Heister Trygg (2010) viktigt att pedagoger introducerar och använder tecken på ett sätt som 

utvecklar barns ordmobilisering, alltså så barnen på bästa sätt kan få fram rätt tecken och ord 

när de vill.  

 

Iverson och Goldin-Meadow (2005) samt Rowe, Özcaliskan och Goldin-Meadow (2008) har 

utfört studier kring barns språkutveckling. I de här studierna har forskarna undersökt hur små 

barns språkutveckling kan gynnas i kommunikation där olika former av gester används. 

Undersökningen som Iverson och Goldin-Meadow (2005) gjorde hade som syfte att undersöka 

om barns tidiga språkutveckling och användandet av gester hör ihop. Deras studie utfördes på 

tio barn i ålder 10 – 24 månader. Barnen var i stadiet att utveckla ettordssatser till tvåordssatser 

och fokus i undersökningen låg på gester och tal i kommunikationen med omgivningen. 

Observationerna av barnen genomfördes i deras vardag i form av tio videoinspelningar, cirka 

30 minuter per gång. Rowe, Özcaliskan och Goldin-Meadow (2008) hade som syfte att 

undersöka betydelsen av barns och vuxnas gester i förhållande till barns språkutveckling. De 

undersökte 53 barn och föräldrapar i deras vardagliga liv, exempelvis lek, bokläsning och 

måltider. Observationerna gjordes i form av videoinspelningar. Under studien var barnen 

mellan 14 – 34 månader, under denna tid genomfördes videoobservationer var fjärde månad, 

90 minuter långa. När barnen sedan var 42 månader fick de genomföra ett test. Resultatet i de 

här studierna (Iverson & Goldin-Meadow 2005 och Rowe, Özcaliskan & Goldin-Meadow 

2008) visade att barn gynnas av användning av gester tidigt i sin språkutveckling. Iverson och 

Goldin-Meadow (2005) kom fram till att gester är nära relaterade till barns lexikala och 

syntaktiska språkutveckling. Det vill säga till ordförrådet och till hur meningar binds samman, 

att gester kan bana väg för barns talutveckling. Gester kan på så vis ge barnen nya begrepp då 

det blir en slags förstärkning i kommunikationen. Rowes, Özcaliskans och Goldin-Meadows 

(2008) resultat visade att det finns en stark koppling mellan tidiga gester i kommunikationen 

och barns ordförråd. Forskarna menar att föräldrars användning av gester i olika former av 

kommunikation med barnen kommer leda till att barnen ökar sin lexikala språkutveckling. 

Rowe, Özcaliskan och Goldin-Meadow (2008, s. 196) kom fram till att “… vi måste vara noga 

med att inte bara se till vad barn och föräldrar säger med munnen, i början av språkutvecklingen, 

utan även vad de säger med händerna”. Med det menar de att kommunikation handlar om så 

mycket mer än bara det talade språket.  

2.3 Hur pedagoger kan arbeta med barns språkutveckling 

Forskare lyfter fram flera olika faktorer som viktiga i pedagogers arbete med barns 

språkutveckling. Exempelvis en trygg och kommunikativ miljö, se till barns språkliga nivåer 
samt ett tydligt kroppsspråk.  

 

Lindö (2009) samt Lindgren och Modin (2012) redogör för att det är viktigt att pedagoger och 

barn har en trygg relation, och att en trygg miljö i förskolan bidrar till att barn vill kommunicera 

och utveckla sitt språk. Lindö (2009) beskriver vidare att det är viktigt att pedagoger 
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uppmuntrar och respekterar barn i deras kommunikationsförsök, det är viktigare ju mindre 

barnen är. 

 

Heister Trygg (2008b, 2010) redogör för betydelsen av en kommunikativ miljö och menar att 

den måste prägla förskolan för att stimulera barn till att använda sitt språk och på så sätt utveckla 

språket. Hon menar att en kommunikativ miljö speglar en miljö där barn ges tid och tillfällen 

till kommunikativa samtal med närvarande pedagoger. Pedagoger måste uppmuntra all slags 

kommunikation speciellt den som barn använder här och nu, och bekräfta den 

kommunikationen.  

 

Heister Trygg (2008b) och Svensson (2009) lägger båda stor vikt vid hur pedagoger bör anpassa 

sitt språk till alla barns språkliga nivåer eftersom alla barn kommit olika långt i sin 

språkutveckling. De menar även att pedagogers kroppsspråk behöver vara tydligt då det blir ett 

förtydligande komplement till det talade språket. Ett tydligt kroppsspråk, som exempelvis 

gester och tecken, kan göra det lättare för barn att skapa mening och förståelse för 

sammanhanget. Svensson (2009) menar även att det är viktigt hur pedagoger använder språket 

för att kommunikationen ska fungera. Exempelvis är ögonkontakt viktigt då 

talspråksutvecklingen kan påverkas negativt om barn får för lite ögonkontakt. Hon beskriver 

även hur pedagoger i samtal med barn bör använda sig av upprepningar och betoningar på vissa 

ord, samt att meningarna ska vara korta och koncisa.  

 

Heister Trygg (2008b) beskriver att pedagoger kan använda sig av konkreta material för att göra 

samtalen mer förståeliga för barn. Svensson (2009) menar att pedagoger bör samtala om det 

barn ser eller om något de varit med om. Pedagoger kan då ställa frågor som får barnen att 

samtala. Det här är positivt för att ge barn en möjlighet att utveckla och använda sitt språk.  

 

Ellneby (2007) och Svensson (2009) redogör för bokläsningens påverkan i barns 

språkutveckling och menar att pedagoger bör läsa böcker för barnen. Båda anser att bokläsning 

utvecklar barns språk genom att de lär sig nya ord och begrepp. Ellneby (2007) menar att 

böckerna bör läsas om och om igen samt ligga på barns språkliga nivå. Svensson (2009) 

tillägger även att aktiviteter som sångsamling och rim och ramsor är språkutvecklande och att 

barn även här tar till sig nya ord.  

 

Enligt Öhman (2003) behöver barn använda språket för att de ska känna sig tryggare i att 

uttrycka sina tankar, idéer och känslor. Därför behöver pedagoger, precis som Heister Trygg 

(2008b, 2010) beskriver, ta vara på den kommunikativa miljön. Lpfö 98 (rev. 2010) beskriver 

att förskolan ska sträva efter att varje barn ska känna tillit till sin egen förmåga. Förskolan ska 

även sträva mot att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, utvecklar 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt utvecklar sin förmåga att berätta, ställa frågor 

och kommunicera med andra. 

2.4 TAKK som ett sätt att utveckla barns språk 

TAKK har vuxit fram från det svenska teckenspråket men skiljer sig från det på olika sätt. Det 

svenska teckenspråket är som vilket språk som helst med egen grammatik och egna ord. TAKK 
däremot används som förstärkning av det talade språket där endast de viktigaste orden tecknas 

samtidigt som de betonas. TAKK-tecken kan se olika ut på olika förskolor (Heister Trygg 

2010).  

 

Tisell (2009) redogör för att TAKK innebär att man förstärker det verbala språket med tecken 

som utförs med händerna. Barn har lättare att ta till sig nya ord via händerna än enbart via det 
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talade språket då de använder sig av flera sinnen samtidigt. De får se, känna och höra orden 

vilket gör det lättare att komma ihåg. En annan anledning till att börja med TAKK tidigt i barns 

språkutveckling, som både Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) redogör för, är att barn 

tidigare har kontroll över sin grovmotorik i händerna än motoriken i munnen. Det är svårare för 

barn att hitta rätt ljud i munnen, vilket även Svensson (2009) påpekar kring barns tidiga 

språkutveckling. 

 

När TAKK-användningen startade i Sverige fanns det en osäkerhet bland de som använde det. 

Osäkerheten handlade om att barn skulle stanna upp i sin talutveckling genom att använda 

TAKK. Dock har det på senare tid kommit fram att TAKK-användningen gynnar barns 

kommunikations-, språk- och talutveckling (Heister Trygg 2010).  

 

Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) studerade användandet av TAKK mellan små barn (11 

– 36 månader) och deras föräldrar, och om det påverkade språkutvecklingen positivt. I 

undersökningen ingick tre grupper med 25 – 40 barn i varje grupp. I grupp ett skulle föräldrarna 

använda tecken tillsammans med sina barn. De andra två grupperna var kontrollgrupper. I den 

ena kontrollgruppen, grupp två, skulle föräldrarna inte göra något och i den andra 

kontrollgruppen, grupp tre, skulle föräldrarna benämna föremål med ord. Föräldrarna i grupp 

ett fick instruktioner om hur de skulle använda tecken och vilka specifika tecken som skulle 

användas. De fick även komma på tecken själva som de ville använda. Grupp ett och tre fick 

hemskickat leksaker och böcker, där det fanns exempel på tecken, symboler och vilka ord som 

var viktiga att benämna. De orden var extra viktiga att benämna för grupp tre då de endast skulle 

använda ord och inte tecken. Mammorna blev intervjuade varannan vecka, där de fick beskriva 

vad de gjort under veckorna och vilka förändringar de såg i barnets språkutveckling. 

Intervjuerna varade i 30 – 90 minuter och spelades in. Barnen blev även testade när de var 11, 

15, 19, 24, 30 och 36 månader. Testerna, som filmades av observatörerna, bestod av olika 

språkövningar där barnen exempelvis skulle para ihop ord med bild. Studien visade att barnen 

i grupp ett, som använde sig av tecken, fick bättre resultat än barnen som inte gjorde det. 

Föräldrarna i studien uttryckte osäkerhet med att använda tecken tillsammans med barnen 

eftersom de trodde att barnen skulle få svårare att uttrycka sig verbalt. Föräldrarna var även 

osäkra på varför de skulle använda tecken när barn som inte gör det ändå brukar komma ikapp 

till slut. Forskarna menar att kommunikation mellan förälder och barn kan vara svår innan 

barnen lärt sig prata, men med hjälp av tecken kan kommunikationen underlättas. Resultatet i 

studien visar att användandet av tecken är positivt för barns språkutveckling. Forskarna menar 

att det kan öka barns ordförråd och genom det kommer barn kunna kombinera meningar 

tidigare. 

 

Tisell (2009) menar att användandet av tecken ökar barns koncentration och uppmärksamhet 

då barnet känner att han/hon är mer med i samtalet. Vidare beskriver Tisell att TAKK hjälper 

barn på olika sätt bland annat med att kunna uttrycka sig och för att förstå sammanhang i 

kommunikation med andra. Alla barn har nytta av att använda TAKK, både barn med 

språksvårigheter eller med annat modersmål, men även barn med normal språkutveckling, det 

leder då till snabbare talutveckling. 

 

Målet och syftet med TAKK är att utveckla det talade språket, samt att bidra med redskap så 

att barn kan kommunicera i samspel med andra. Tecken kan även stärka barn i deras samspel 

(Heister Trygg 2010). Tisell (2009) kompletterar detta med att beskriva att syftet med TAKK 

är att skapa ett samspel där kommunikationen är i centrum och alla kan delta på sina villkor. 
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3. TEORETISK RAM 
Den här studien tar utgångspunkt i den sociokulturella teorin och det multimodala perspektivet 

inom den socialsemiotiska teorin. Den sociokulturella teorin handlar om hur människor i 

kommunikationssituationer tar hjälp av olika strategier för att skapa förståelse mellan varandra 

och omvärlden. Medan det multimodala perspektivet handlar om olika resurser, exempelvis 

tecken och gester, som används för att underlätta kommunikationen. Både strategier och 

resurser kan fungera som hjälp för att skapa meningsfulla sammanhang där barn kan ta till sig 

mer kunskap. 

 

Med hjälp av nämnda teorier försöker vi förstå hur pedagoger upplever, resonerar, och använder 

sina erfarenheter av TAKK som strategi och resurs i den dagliga verksamheten på förskolan. 

Detta för att stödja små barns språkutveckling. 

3.1 Sociokulturella teorin 

Den sociokulturella teorin, som utgår från Vygotskijs kulturhistoriska teori, handlar om hur 

barn lär i sociala, historiska och kulturella sammanhang. Den främste förespråkaren inom den 

här teorin är Lev Vygotskij (1896 – 1934) som var en rysk psykolog. Enligt Vygotskij 

(1934/2001) och Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, som utgår ifrån Vygotskijs 

kulturhistoriska teori, utvecklar barn olika psykologiska strategier för att kunna tolka och förstå 

sin omgivning. Språket är en utav de strategier som gör att barn kan delta i sociala sammanhang. 

Språkets huvudsakliga uppgift är alltså att människor ska förstå och kunna förmedla sig i 

kommunikativa sammanhang. Säljö (2000) vidareutvecklar detta med att människor är 

kommunicerande varelser som skapar strategier för att kunna uttrycka och kommunicera med 

andra. Säljö beskriver även hur människor genom praktiska och kommunikativa samspel skapar 

ett lärande. Han redogör för att språket är viktigt för att ta till sig kunskap, precis som Vygotskij. 

Språket gör att omvärlden blir meningsfull för oss och genom kommunikation kan ett samspel 

skapas. 

 

Vygotskij (1934/2001) beskriver att barn med hjälp av imitation kan utveckla nya kunskaper. 

Han menar även att hela inlärningsprocessen grundar sig på det, särskilt språkinlärningen. Han 

kallar det för den proximala utvecklingszonen. Både Vygotskij (1934/2001) och Säljö (2000) 

beskriver att den proximala utvecklingszonen handlar om vad ett barn kan själv och vad barn 

kan lära sig med stöttning och utmaning från en vuxen, eller ett äldre barn. Det viktigaste är 

inte barnets uppvisade kompetens och kunskap utan hur långt barnet kan nå genom guidning i 

utvecklingszonen. Att använda TAKK som en form av stöttning i barns språkutveckling kan 

ses som en strategi som pedagoger kan använda i förskolan. 

3.2 Socialsemiotiska teorin 

Gunther Kress (2010), professor inom socialsemiotik, har utgått ifrån Michael Hallidays 

tidigare teori om hur det verbala språkets funktioner i kommunikation med omvärlden fungerar. 

Kress har tagit teorin till en annan nivå och ser inte enbart det verbala språket som en resurs vid 

kommunikation utan ser till helheten, där exempelvis gester, tecken och bilder ingår. Vidare 

menar Kress (2010) att det inom den socialsemiotiska teorin är grundläggande att se till den 

sociala miljön. Där används olika tillgängliga resurser för att skapa mening och förståelse i 

kommunikationen. Han kallar det för ett multimodalt perspektiv inom kommunikation.  

 

Kress har tillsammans med Staffan Selander, professor i didaktik, bidragit med forskning som 

visar på hur barns lärande kan ses utifrån ett nytt perspektiv, ett så kallat multimodalt perspektiv. 

Multimodalitet handlar här om de olika resurser som kan användas vid kommunikation i sociala 
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sammanhang. Resurser för att skapa mening och som hjälp för att tolka omgivningen. Dessa 

resurser kan exempelvis vara föremål, gester och symboler, och behövs i ett socialt 

sammanhang för att skapa betydelse och mening i kommunikationen. Aktuella resurser kan 

även kallas för teckenvärldar och är olika uttrycksätt som kommunikationen idag är uppbyggd 

på (Selander & Kress 2010). Kress (2003, se Lindstrand 2006) beskriver att den person som gör 

tecken är viktig, att den visar intresse av att få andra att förstå och därför använder de tecken 

som personen anser lämpligast.  

Heister Trygg (2010) redogör för att om kommunikationen ska fungera på ett positivt sätt är det 

bra om det används flera modaliteter. Desto fler kommunikationsresurser som används, 

exempelvis ljud, mimik, gester och tecken, desto bättre stödjer och kompletterar de varandra i 

olika sammanhang. Hon beskriver även att kommunikationen med dessa tecken kan skapa ett 

meningsfullt sammanhang för små barn, där de får en större förståelse för ordens innebörd. 
TAKK-användningen i förskolan kan fungera som en multimodal resurs i kommunikation med 

små barn.   
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4. METOD 
I det följande beskrivs den vetenskapsteoretiska tradition som studien vilar på, samt den metod 

och de redskap som används i undersökningen. Det följs av urvalet av respondenter, studiens 

genomförande, hur studien tagit ställning kring de etiska forskningsprinciperna, trovärdighet 

och giltighet samt analys och bearbetning av materialet. 

4.1 Vetenskapsteoretisk tradition 

Thurén (2007) beskriver att det finns två vetenskapsteoretiska traditioner: positivism och 

hermeneutik. Den här studien är inriktad mot den hermeneutiska traditionen eftersom syftet 

med studien har varit att undersöka hur pedagoger som arbetar med barn i ett till tre års ålder 

resonerar kring användandet av TAKK, samt på vilket sätt de använder TAKK.  

 

Hermeneutiken beskrivs enligt Thurén (2007) som en tolkningslära där det handlar om att känna 

in och tolka fenomen, att få en djupare förståelse kring människors upplevelser och 

erfarenheter. Westlund (2015) redogör för att det inom hermeneutiken finns tre inriktningar; 

existentiell inriktad hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära.  

 

Existentiell inriktad hermeneutik handlar om att forskaren ska förstå samt ha en förförståelse 

för det som studeras. Misstankens hermeneutik innebär att man kan ta med förklaringar i 

tolkningen, alltså använda sig av kvantitativa metoder. Den sista inriktningen, allmän 

tolkningslära, innebär att förståelsen för ett fenomen är viktigare än förklaringen. Forskaren 

skapar sig en tolkning av helheten utifrån det empiriska materialet (Westlund 2015). 

 

De tre inriktningarna kan i praktiken komplettera varandra. Den här studien har riktats in mot 

en blandning mellan existentiell inriktad hermeneutik och allmän tolkningslära. Detta eftersom 

det finns en förförståelse av TAKK samt att undersökningens syfte varit att få en förståelse för 

hur pedagoger använder det i verksamheten. 

4.2 Kvalitativ metod 

Inom den kvalitativa metoden handlar det om att gå in på djupet, att undersöka och skapa sig 

en förståelse kring verkligheten, både respondenternas verklighet men också forskarens 

(Bryman 2011; Malmqvist 2007). Därför kan den metoden kopplas till den hermeneutiska 

traditionen och även till denna kvalitativa studie, då syftet har varit att undersöka hur pedagoger 

som arbetar med barn i ett till tre års ålder resonerar kring användandet av TAKK, samt på 

vilket sätt de använder TAKK. 

 

Trost (2012) redogör för att forskare genom den kvalitativa metoden kan koppla ihop 

människors olika handlingsmönster, hur de resonerar och agerar i olika situationer. I den här 

studien har det kopplats ihop hur pedagoger använder TAKK samt hur de resonerar kring hur 

tecken kan vara en möjlighet till att utveckla barns språk. Bryman (2011) menar att detaljer av 

miljön är viktiga inom den kvalitativa metoden. Han beskriver att detaljerna kan verka onödiga 

när man först läser studien, men respondenters beteenden och miljön hör ofta samman. I den 

här studien har det uppmärksammats att miljön påverkat respondenternas agerande genom att 

de har talat och tecknat om saker i miljön.  

 

Kihlström (2007a, 2007b) menar att observation och intervju är vanliga redskap vid en 

kvalitativ studie. Båda redskapen bidrar till att forskare kan få en djupare förståelse kring olika 

fenomen. Kihlström (2007c) och Bjørndal (2005) beskriver att intervju och observation kan 

fungera som komplement i en studie. I den här studien har det valts att komplettera 
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observationer och intervjuer med varandra för att dels undersöka hur pedagoger resonerar kring 

användandet av TAKK och dels hur de arbetar med TAKK. På så sätt kan en djupare förståelse 

erhållas för hur TAKK skulle kunna bidra till små barns språkutveckling.  

4.2.1 Intervju som redskap 

Kihlström (2007b) redogör för att intervju är ett redskap att använda vid insamling av material. 

Via intervjuer kan respondenternas tankar nås kring olika fenomen och forskaren kan skapa sig 

en förståelse för respondenternas perspektiv. En kvalitativ intervju, som i den här studien har 

använts, har ett bestämt fokus, i detta fall studiens syfte. Under en intervju är det viktigt att inte 

ställa några ledande frågor som styr intervjun, utan istället använda sig av öppna frågor. Öppna 

frågor är frågor som inte har ett bestämt svar, vilket innebär att respondenterna får möjlighet att 

svara som de känner. I den här studien har öppna frågor och följdfrågor använts (bilaga 4) för 

att få fram hur respondenterna resonerar kring användandet av TAKK.  

 

Trost (2010) redogör för att det finns olika slags intervjuer, bland annat kvalitativa intervjuer, 

fokusintervjuer och gruppintervjuer. I den här studien har det valts att genomföras tre 

gruppintervjuer med tre arbetslag. I varje arbetslag deltog två pedagoger. Detta gjordes för att 

få en inblick i hur arbetslagen tillsammans resonerar kring TAKK. Trost (2010) beskriver att 

det under en gruppintervju är en eller två intervjuare som intervjuar ett antal personer samtidigt. 

Författaren menar att ungefär fem deltagare är lagom vid en gruppintervju, för att kunna hålla 

ordning på alla, både för intervjuaren och för respondenterna. Vidare beskriver han att 

fördelarna med gruppintervjuer är att respondenterna själva får en bild av vad de andra tycker 

och på så sätt får de en bild av sina egna åsikter. Det innebär i sin tur att de kan bygga vidare 

på varandras idéer och utsagor. Trost redogör också för att gruppintervjuer är bra för att få reda 

på respondenternas erfarenheter och hur de resonerar kring ett tema eller område, vilket har 

varit syftet med den här undersökningen.  

 

Det som Trost (2010) menar att man kan ha i åtanke vid gruppintervjuer är att respondenterna 

kan falla för grupptrycket och inte våga säga det de egentligen tycker i en fråga. Det skulle 

också kunna vara en person som dominerar samtalet och att någon annan är helt tyst. Där har 

vi som intervjuare en viktig roll, att se till så att alla kommer till tals. 

4.2.2 Observation som redskap 

Enligt Kihlström (2007a) kan observationer ske på ett strukturerat sätt, vilket innebär att det 

redan i förväg är bestämt var fokus ska ligga. Hon beskriver också att det finns olika sätt att 

dokumentera en observation på, löpande protokoll eller schematisk observation. I den här 

studien ligger fokus på att observera situationer där pedagogerna använder sig av TAKK och 

löpande protokoll används. Kihlström (2007a) redogör för att när löpande protokoll förs skriver 

observatören korta kommentarer i nutid som beskriver vad som händer, vad observatören 

ser.  Löpande protokoll kan skrivas i korta tidsintervaller, det vill säga att anteckningar förs 

under en situation, efter det kan en paus tas för att sedan ta upp anteckningarna igen. Hon menar 

också att det kan vara positivt att beskriva hur miljön ser ut, vilka som observeras samt vilka 

känslor man ser under observationen. I den här studien har anteckningar förts över hur miljön 

på förskolan ser ut, både inomhus och utomhus. Vid varje observationstillfälle fördes även 

anteckningar över de respondenter som medverkade samt de känslor som respondenterna 

visade.    
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4.3 Urval 

I den här studien ingår åtta pedagoger, förskollärare och barnskötare, från småbarnsavdelningar 

på två olika förskolor. Urvalet, som är målinriktat, gjordes genom att avdelningarna 

kontaktades, då vi fått information om att de arbetar med TAKK i syfte att utveckla små barns 

språk. Intervjuerna utfördes i tre arbetslag och observationerna genomfördes i två verksamheter 

(se nedanstående tabell). 

 

Tabell: Deltagare i studien. Namnen är fingerade. 

 

Ekorren Smultronet Lejonet 

Eva Sara Elisabeth 

Gabriella Johanna Karin 

Jennie   

Matilda   

 

Vid observationerna deltog pedagogerna på Ekorren och Smultronet. Vid intervjuerna deltog 

Eva, Gabriella, Sara, Johanna, Elisabet och Karin.  

4.4 Genomförande 

Vi började med att, via kontakter, hitta tre avdelningar som arbetar med TAKK i syfte att 

utveckla barns språkutveckling, då det var syftet med undersökningen. Sedan kontaktades 

avdelningarna och förskolecheferna och tillfrågades om de ville delta i studien. Därefter 

sammanställdes missivbrev (bilaga 1 och 2) och samtyckesblankett (bilaga 3) som delades ut 

till pedagoger och vårdnadshavare på avdelningarna. I missivbreven informerades pedagogerna 

och föräldrarna om syftet med undersökningen och vilka metoder som skulle användas. Vi 

valde att ge missivbrev till föräldrarna för att de skulle få reda på varför vi var på deras barns 

avdelning. Samtyckesblankett delades också ut till föräldrarna för att deras barn eventuellt 

skulle komma att vara med i observationerna. Vi bestämde sedan, med pedagogerna på 

respektive avdelning, vilka dagar vi skulle komma ut och göra observationer och intervjuer. 

Det blev två halvdagar på varje avdelning, plus en eftermiddag där intervjuerna genomfördes.  

 

Observationerna genomfördes under två dagar uppdelade på både förmiddagar och 

eftermiddagar på de olika förskolorna. Observationerna skedde under de planerande 

aktiviteterna; samling, fruktstund och lunch, samt vid den fria leken både inomhus och utomhus. 

Alla observationer genomfördes när vi såg att pedagogerna använde TAKK i kommunikation 

med barnen. Observationerna genomfördes på olika sätt. Vissa situationer observerades av oss 

alla tre medan andra observationer gjordes enskilt när vi exempelvis följde varsin pedagog. 

Observationerna dokumenterades med löpande protokoll, vi antecknade då vilka tecken som 

användes och på vilket sätt.  

 

De tre gruppintervjuerna genomfördes på två eftermiddagar på de olika förskolorna och varade 

cirka 20 minuter vardera. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö i ett avskilt rum. Vid varje 

gruppintervju medverkade två respondenter. Vid två av gruppintervjuerna var vi två intervjuare, 

en ställde frågor och den andra antecknade för att komplettera ljudinspelningarna, exempelvis 

med vilka tecken som tecknades och när respondenterna sökte kontakt med varandra.. Under 

en intervju var en intervjuare själv, detta för att två intervjuer genomfördes samtidigt och vi fick 

dela upp oss på det här sättet. Även här fördes anteckningar för att komplettera 

ljudinspelningen.  
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4.4.1 Etiska ställningstaganden 

Vid all forskning bör man ta hänsyn till de etiska forskningsprinciperna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 

2011). När det gäller informationskravet och samtyckeskravet har vi informerat respondenterna 

om studiens syfte och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi delade ut missivbrev, 

där vi informerade om syftet och vilka metoder som skulle användas i undersökningen, både 

till pedagogerna (bilaga 1) och till barnens vårdnadshavare (bilaga 2). Trots att pedagogerna 

var i fokus i studien har vi tagit ett etiskt ställningstagande att be om vårdnadshavarnas 

medgivande (bilaga 3) att observera barnen. Detta gjordes för att försäkra oss om att det var 

okej för vårdnadshavarna att deras barn observerades och i vissa situationer kom med i resultatet 

av studien. Vi har även fått godkännande från förskolecheferna om att utföra studien på deras 

respektive förskola.  

 

Under observationerna har vi tagit hänsyn till forskningsprinciperna genom att inte observera 

när det varit barn med som vi inte fått samtyckesblankett av. Under observationerna har det 

varit två vikarier på avdelningarna, en på varje avdelning, de har inte observerats då de inte gett 

sitt samtycke och heller inte fått information om studien. Vi valde att inte observera 

pedagogerna och deras samspel med barnen vid blöjbyten av hänsyn till barnens integritet. 

 

När det gäller intervjuerna tillfrågades respondenterna om intervjun fick spelas in med hjälp av 

mobiltelefoner. Detta för att öka trovärdigheten av studien. Alla gav sitt samtycke till att bli 

inspelade. Vi bad även respondenterna presentera sig i början av inspelningen för att kunna 

relatera svaren till rätt person under transkriberingen. Detta för att inte citera respondenterna 

fel. Ett annat etiskt ställningstagande som tagits är att under analysprocessen, där förstärkande 

citat finns med, har citaten bearbetats genom att utfyllnadsord tagits bort. Det här är något som 

Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) beskriver handlar om ett val som görs för att 

respondenterna inte ska påverkas av publiceringen av examensarbetet.  

 

När det kommer till konfidentialitetskravet är alla barns och pedagogers namn fingerade och så 

även förskolornas namn. Gällande nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till det genom att det 

endast är vi tre som har tillgång till observationsanteckningar, intervjuanteckningar och 

intervjuinspelningar. Materialet har endast använts för vårt examensarbete. Efter avslutat arbete 

makulerades allt insamlat material. 

4.4.2 Trovärdighet och giltighet 

Kihlström (2007c) redogör för en kvalitativ studies trovärdighet och giltighet. Hon menar att 

trovärdigheten handlar om att resultatet är tillförlitligt. Trost (2012) beskriver hur forskarna inte 

får utföra något spontant utan att allt måste vara genomtänkt, allt från utformandet av frågorna, 

hur de ställs men även hur svaren analyseras. Det har vi tagit hänsyn till genom att vara 

samspelta och ha gjort frågorna och analysen tillsammans.  

 

Kihlström (2007c) beskriver att trovärdigheten ökar om forskarna är fler vid insamlingen av 

materialet, på grund av att man får fler perspektiv på det hela. I den här studien har vi varit tre 

studenter som observerat pedagogerna i de verksamheter som varit med i undersökningen. 

Kihlström menar även att trovärdigheten ökar om inspelning av intervjuer sker då inga 

tolkningar av respondenternas utsagor kommer med utan bara vad som verkligen sägs. För att 

ha mer fokus på respondenterna och för att få med allt som sades, gjordes ljudupptagningar av 

intervjuerna. Vid intervjuerna deltog en till två studenter. Detta gjordes för att kunna 

koncentrera sig enbart på sin uppgift som intervjuare. Då den ena ställde frågor och den andra 

antecknade. Anteckningarna fördes för att komplettera ljudinspelningarna.  
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Giltighet inom en kvalitativ studie handlar om att undersöka det som ska undersökas (Kihlström 

2007c). Det vill säga att undersöka hur pedagoger som arbetar med barn i ett till tre års ålder 

resonerar kring användandet av TAKK, samt på vilket sätt de använder TAKK. För att öka 

giltigheten kring detta har vi både intervjuat och observerat pedagogerna om deras arbete med 

TAKK. Kihlström (2007c) och Roos (2014) menar att användandet av två redskap ökar studiens 

giltighet. Kihlström (2007c) beskriver att giltigheten ökar om en förstudie genomförs, man får 

då reda på om frågorna är rätt formulerade. Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna 

för att se om de gav svar på studiens frågeställningar och för att se om de var rätt formulerade. 

Vi ansåg att intervjufrågorna svarade på frågeställningarna och därför gjordes inga ändringar.  

4.5 Analys och bearbetning 

I analysen har materialet brutits ner i mindre delar och strukturerats upp utifrån hur svaren 

förhållit sig till varandra, dessa delar har i slutändan skapat en helhet som svarar på vårt syfte. 

Under bearbetningen har en del material sållats bort som inte varit relevant för studien.  

 

Genom hela analysprocessen har vi haft de två teorierna, sociokulturell och socialsemiotik, i 

åtanke. Vi har hela tiden försökt relatera och koppla ihop vårt material med teorierna. Det vi 

har tittat efter har varit hur och när pedagogerna använder TAKK som en strategi och tecken 

som en resurs i kommunikationen med barnen. Vi har också tittat till hur pedagogerna stöttar 

barnen i den proximala utvecklingszonen när det kommer till barnens språkutveckling.  

 

Materialet har bearbetats flera gånger, vi valde till en början att skapa ett resultat för varje 

redskap, det vill säga analysera observationerna och skapa ett eget resultat för dem och likadant 

med intervjuerna. 

 

Observationerna analyserades genom att vi först renskrev observationsanteckningarna och 

sedan samlade dem i ett gemensamt dokument. Kihlström (2007a) beskriver att vid analysfasen 

kan observatörer reflektera över vilka mönster som framkommit under observationerna. Det 

gjordes, även i denna studie, där varje utdrag analyserades var för sig för att finna mönster. De 

mönster som uppkom var att pedagogerna vid återkommande tillfällen använder tecken i fri lek, 

måltider och planerade aktiviteter. De här blev då huvudkategorierna av observationerna för 

att det var i dessa situationer som TAKK användes mest. Underkategorierna blev; sociala 

sammanhang med barnen, lärandesituationer och uppmaningar för att det var på detta sätt vi 

uppmärksammade hur pedagogerna använde TAKK. 

 

Intervjuerna analyserades genom att de först transkriberades var för sig. Sedan gick vi igenom 

fråga för fråga för att se vad respondenterna svarat, för att finna mönster. Det här samlades i ett 

dokument. Vi tittade på studiens frågeställningar och försökte koppla ihop svaren med dessa, 

vilket Malmqvist (2007) beskriver är bra att göra. Utifrån detta skapades kategorierna; 

pedagogernas erfarenheter av TAKK, hur pedagogerna ser på möjligheterna med TAKK, 

pedagogernas arbete med TAKK och pedagogernas villighet att utveckla arbetet med TAKK i 

verksamheten. 

 

Vi funderade sedan på om det vore bättre att analysera ihop de båda resultaten till ett 
gemensamt. Vi tänkte att det skulle skapa en större helhet över resultatet. Vi gick djupare in i 

analysen av materialet genom att koppla tillbaka till studiens syfte och frågeställningar. Genom 

diskussion och överväganden valde vi att ha kvar våra kategorier inom intervjudelen för att där 

koppla in och stärka pedagogernas uttalanden med observationsutdrag och vice versa. Varje 

observationsutdrag och intervjucitat är noga utvalt för att skapa en tydlig bild av hur pedagoger 

resonerar och använder tecken i verksamheten och detta relaterat till vår teoretiska ram och 
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bakgrund. På så sätt skapade vi oss själva en uppfattning om vad TAKK är och hur det kan 

användas.  
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5. RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet från observationerna och gruppintervjuerna. I utdragen har vissa 

ord fetmarkerats, det är ord som pedagogerna förstärkte genom tecken. I observationsutdragen, 

inom parentes, förklaras hur pedagogerna utförde tecknen. Som bilaga (bilaga 5) finns bilder 

på alla tecken som är beskrivna i utdragen. 

5.1 Pedagogernas erfarenheter av TAKK 

Alla pedagoger har erfarenheter av TAKK genom att de arbetar med det nu. Fyra av 

pedagogerna har tidigare erfarenheter av TAKK, men då med barn som har haft någon form av 

funktionsnedsättning och varit i behov av det stödet. Pedagogerna upplever att TAKK är bra 

för alla barn och har därför valt att fortsätta arbeta med det även nu. Gabriella beskriver nedan 

hur hon upplevde TAKK tidigare, innan hon själv började arbeta med det och hur hennes 

uppfattningar har ändrats. 

 
Det som jag tyckte var negativt då var att jag kände, men kan de [barnen] göra det [tecken] så 

kommer de [barnen] ju inte att prata. Men när man läste om det sen har forskning visat att det gynnar 

det fonologiska och det har jag ju också märkt när jag väl jobbar med det själv. Det hämmar ju inte, 

det är ju mer ett komplement (intervju Gabriella).  

 

Efter att Gabriella börjat arbeta med TAKK ändrades hennes uppfattningar. Hon märkte att 

användningen av tecken kompletterade det verbala språket och att det gynnar barns fonologiska 

språkutveckling istället för att hämma. Även Elisabeth har tidigare erfarenheter av TAKK, då 

hon arbetat på en förskola där det fanns en autistisk pojke. Hon beskriver dock att: 

 
... egentligen är det först nu när jag varit på småbarnsavdelning som jag tycker man använder det 

mer [...] jag tycker att om man jämför, för det var ju inte så jättelängesen som jag jobbade på 

syskonavdelning, så använder man sig mycket mer av tecken på småbarnsavdelning än vad jag 

gjorde där (intervju Elisabeth). 

 

Här beskriver Elisabeth att hennes erfarenhet är att TAKK används mer på 

småbarnsavdelningarna än på syskonavdelningarna. Det kan bero på att små barn ännu inte har 

det verbala språket fullt ut. Alla pedagoger arbetar med TAKK på sina småbarnsavdelningar, 

två pedagoger nämner dock att de inte har några tidigare erfarenheter av att arbeta med TAKK. 

Sara beskriver att hon fått kunskaper inom området genom att “… jag fick gå den här kursen”.  

5.2 Hur pedagogerna ser på möjligheterna med TAKK 

Alla pedagoger har liknande tankar om möjligheterna med TAKK, att det förstärker språket och 

att det blir lättare att nå fram till barnen. Karin säger: 

 
Det är ju så att barnen kommer hit och har inte språket, eller alla har inte språket, och då är det 

[TAKK] ett bra sätt att förstärka språket på (intervju Karin).  

 

Sara berättar att hon ser arbetet med TAKK som en möjlighet att stödja barns språkutveckling 

och ge “stöd till dom barnen som inte har språket riktigt fullt ut”. Nedan i observationsutdraget 

beskrivs hur Eva, som sitter tillsammans med tre barn vid matbordet, använder tecken i 

kommunikation med ett barn. Barnet säger något som observatören inte uppfattar, men genom 

Evas svar uppfattas att det var något om en cykel. 

 
Barn - …(säger något otydligt) 

Eva - ah, har du cyklat idag (för knutna händer vända neråt växelvis i framåtriktade cirkelrörelser)? 

Barnet - nää, ka cykla. 
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Eva - du ska cykla, ska du cykla hem med pappa (sidan av höger pekfinger, pekar åt vänster kontakt 

först med sidan av pannan sedan med hakan)? 

Barnet nickar och ler med munnen (observation Eva).  

 

I samspelet med barnet använder sig Eva av olika tecken, hon upprepar även tecknet för cykel 

som en förstärkning. Eva frågar barnet om det ska cykla hem med pappa och tecknar samtidigt 

som hon säger pappa. Genom sitt samspel och sin kompetens använder hon de tecken som anses 

mest lämpliga för situationen. Under gruppintervjun diskuterar Eva och Gabriella möjligheterna 

med TAKK.  

 
Gabriella - jag tycker det är lättare, vi har haft barn som är misstänkt autistiska, alltså möjligheter 

att nå fram tycker jag är lättare när man har tecken.   

Eva - mm, mm.  

(De diskuterar om ett barn de haft tidigare) 

Gabriella - han använde ju tecken. 

Eva - mm, ja precis. 

Gabriella - han sa inte så mycket 

Eva - nä men han använde vissa tecken. 

Gabriella - ja, tvätta kommer jag ihåg. 

Eva - och sova. Så att man når fram precis som du säger (intervju Eva och Gabriella). 

 

En annan situation där tecken används är i sandlådan på förskolegården. Eva sitter i sandlådan 

på en pall vid två sandlådebord. Runt henne leker sex barn med hinkar och spadar både vid 

bordet och i sanden.   

 
Eva (säger rakt ut till alla barn) - Ska vi gräva (gräver med en låtsasskyffel i luften)? 

Ett barn som under tiden suttit och fyllt sin hink med sand kommer fram till Eva med den full med 

sand. 

Eva - Oh, vilken fin kaka, ska vi vända på kakan (håller fram vänster hand med handflatan uppåt 

och spretar med fingrarna, formar högerhanden som en klo och upprepar kontakten med vänster 

handflata)? 

De vänder på hinken i sanden och bankar med spaden och lyfter sakta upp hinken, kvar står en 

sandkaka. Ett till barn kommer in i sandlådan och går fram till Eva. 

Eva (pekar på en spade) - den får du ta, en spade till att gräva (spade: samma som gräva) 

(observation Eva).  

 

Eva använder tecken i sitt samspel med barnen, hon förstärker det talade språket. Genom att 

Eva använder tecken och gester använder hon en strategi där tecken ingår som resurs. Det gör 

hon för att barnen ska förstå bättre. Att Eva använder TAKK som en strategi för att förstärka 

det verbala språket framkommer även under intervjuerna.  

 
Vi gör ju inte så här (visar tecknet för ordet tack). Vi använder både tecken och språket verbalt. Vi 

säger tack och gör tecknet samtidigt (intervju Eva).  

 

Nedan beskrivs en situation där Johanna är ute på förskolegården tillsammans med de större 

barnen på avdelningen Smultronet. I situationen pågår en gunglek med tre barn på tre 

fjärdergungor. Johanna befinner sig mellan fjädergungorna och samtalar med barnen om färger. 
 

Johanna (pekar på barnens jackor) - du har en röd jacka, och du har en blå (röd: pekar med höger 

pekfinger på läppen. Blå: pekar med höger pekfinger på höger öga). 

Barnen bekräftar genom att nicka och skratta och börjar prata om vilken ögonfärg man kan ha 

(observation Johanna).  

 

Johanna är med i barnens lek och samspelar och diskuterar om färgerna. Hon använder TAKK 

i sitt samtal med barnen medan hon även pekar för att ytterligare förstärka vad hon menar. En 
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annan möjlighet med TAKK som framkommer under intervjuerna är att det minskar barnens 

frustration att inte kunna uttrycka sig verbalt: 

 
... när de [barnen] inte kan det språkliga, de vet vad de vill men de kan inte säga det, så då kan de 

visa det med tecken (intervju Gabriella). 

 

Elisabeth och Karin beskriver att TAKK är ett sätt att förtydliga det talade språket. Elisabeth 

menar att det kan vara svårt att veta ifall det är TAKK som gör att barn börjar tala, då de på 

förskolan arbetar med många olika konkreta material, men hon hoppas att TAKK är en 

bidragande orsak: 

 
Jag tänker mer det här så som vi sa att det är ett sätt att förtydliga, att barn behöver mycket konkret 

för att lära sig, det är ju ett sätt att förtydliga då, men hur det stödjer [...] är lite svårt att säga. Det är 

ju ingenting man kollat upp men visst vi följer många barn som nästan inte säger någonting som inte 

kan något ord, och så har de gått här ett tag och så exploderar de. Men sen vet man ju inte vad det 

beror på, men vi hoppas ju att TAKK är ett sätt (intervju Elisabeth). 

5.3 Pedagogernas arbete med TAKK 

Alla arbetslag har olika sätt att arbeta med TAKK på. Något de har gemensamt är att de alla 

arbetar med begreppsbildning i samband med teckenanvändning. Två arbetslag beskriver att de 

arbetar med TAKK genom att varje vecka lära barnen ett eller flera nya tecken som de sedan 

använder frekvent under veckan. Veckans tecken gås igenom på samlingen varje dag under den 

veckan och sedan sätter de upp bilder på de nya tecknen i hallen så att även föräldrarna kan ta 

del av dem. Gabriella beskriver hur hennes arbetslag arbetar med veckans tecken. 

 
Vi har ett eller flera tecken, veckans tecken, som vi lär barnen väldigt flitigt just den veckan. Och 

sen använder vi dem [tecken] som vi redan kan under dagen (intervju Gabriella). 

 

Nedan beskrivs en observation av en sångsamling där Gabriella arbetar med veckans tecken. 

Hon sitter med sex barn i en ring på golvet, på väggen bakom Gabriella sitter fyra årstidsbilder. 

 
[...] Gabriella (tar fram en tygblomma ur en låda) - Titta vad jag har, en blomma (sätter ihop alla 

fingerspetsar på höger hand, håller fingerspetsarna mot munnen och öppnar upp handen en gång). 

En blå blomma, en blåsippa (Blå: pekar med höger pekfinger på höger öga. Blåsippa: blå + 

blomma) […] Får man plocka denna blomma? 

Barn - nää, bara dom. (Barnet reser sig upp och går fram till årstidsbilderna bakom Gabriella och 

pekar på bilden med vitsippor).  

Gabriella - ja, dom vita får man plocka (för höger pekfinger längs höger nyckelben, uppifrån och 

ner). 

Gabriella sjunger Blåsippan ute i backarna står [...] 

Gabriella - Det kommer någon på våren, vet ni vem. Någon som flyger. 

Barnen - fåglar. 

Gabriella - ja, fåglar (håller höger tumme och pekfinger som en näbb vid munnen, för fingrarna isär 

och ihop ett par gånger). 

De sjunger tillsammans På vår balkong. 

Gabriella - Dom tycker om att hoppa (håller vänster handflata uppåt, använder höger hands 

långfinger och pekfinger och hoppar upp och ner med dem på vänster handflata) … 

Gabriella - Kommer ni ihåg att vi såg fjärilar igår, citronfjäril, vilken färg hade fjärilen (spretar 

med fingrarna, uppåtriktade och inåtvända, hakar tummarna i varandra och vinkar med fingrarna 

ett par gånger)? 

Barn - gul. 

Gabriella - ja, gul är fjärilen (håller fram vänster pekfinger, gör ett nyp grep med höger pekfinger 

och tumme och för nyp greppet över vänster pekfinger, från knogen till nageln) 

Sen sjunger de om fjärilen, med tillhörande tecken (observation Gabriella).  
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I den här situationen använder sig Gabriella av många tecken samtidigt som hon både diskuterar 

och sjunger med barnen. Gabriella tecknar vid specifika ord, så som substantiv, adjektiv och 

verb. I sångerna får barnen ta del av andra kunskaper som rör miljön. Då Gabriella upprepar 

denna situation vid en annan sångsamling senare under dagen kan det tänkas vara ett sätt att 

arbeta med barns språkutveckling. En annan situation att ta vara på som arbetslagen nämner är 

fruktstunden och sångsamlingen. Där använder både pedagoger och barn många olika tecken. 

Elisabeth säger: “Fruktstunden använder vi mycket med, vi visar tecknen för päron och äpple”. 

Eva håller med och säger: 

 
Fruktstunden är ett bra exempel, där kommer många tecken. Vi har en ramsa där, Äppelpäppel, då 

kommer många tecken. Barnen är väldigt duktiga också, ska vi äta banan, eller ska vi ha päron 

eller äpple (intervju Eva). 

 

Elisabeth och Eva beskriver här hur de på respektive avdelning arbetar med tecken i 

fruktstunden. Sara och Johanna berättar hur de använder tecken i verksamheten. Sara säger att 

de använder tecken när de exempelvis “läser böcker, spelar spel och ibland vid maten”. Nedan 

beskrivs en situation där Sara använder tecken när hon spelar spel med fyra barn. 

 
Sara (har en bunt kort i handen, hon vrider upp ett kort) - vem är det? 

Barnen - Bobbo. 

Sara - vilken färg har Bobbo? 

Barnen - röd. 

Sara och barnen säger röd igen och pekar samtidigt med pekfingret på läppen. 

Sara - vad är detta då (visar upp ett nytt kort)? 

Tre barn - halsband (för höger pekfinger från ovandelen av vänster nyckelben till ovandelen av 

höger nyckelben, hela tiden kontakt med huden). 

Sara - halsband ja. 

Barn - du kan ju teckna halsband nu. 

Sara - ja det kan jag. Vad är detta då? (Sara vänder upp ett nytt kort). 

Barnen - penna. 

Sara - bra, penna, som att man skriver i luften. 

Barnen härmar Sara […] (observation Sara) 

 

Det här spelet verkar barnen ha spelat förr då de kan vissa tecken i spelet. De lär sig också nya 

tecken när Sara visar hur penna tecknas och barnen imiterar. En annan situation där tecken 

används är under leken där Eva sitter på golvet i lekrummet på avdelningen Ekorren. Runt 

henne vistas även sex barn i åldrarna ett till tre år. I situationen diskuterar Eva med några barn 

om olika färger som bilarna på golvet har. 

 
Eva - vilken färg har bilen? 

Barn - Röd. 

Eva - Hur tecknar du röd? 

Barnet pekar på sin mun. 

Eva - ja, röd (pekar med höger pekfinger på sin mun). Såhär gör man gul (håller fram vänster 

pekfinger, gör ett nypgrepp med höger pekfinger och tumme och för nypgreppet över vänster 

pekfinger, från knogen till nageln). 

Barnen försöker göra samma tecken. 

Eva - bra (håller den högra flata handen, uppåtriktad och inåtvänd, kontakt med munnen, förs sedan 

framåt) (observation Eva).   

 

Här försöker Eva både kontrollera om barnen kan vilket tecken som gäller för specifik färg, hon 

bekräftar även barnens kunnande. Hon visar barnen tecknet för gul. I och med att hon säger 

“såhär gör man gul” uppfattar vi att det är ett tecken som inte används så ofta och på så sätt vill 

hon ge barnen ny kunskap. Här befinner sig Eva på en nivå högre än barnens egen. När barnen 

härmar hennes handrörelser bekräftar hon deras imitation genom att säga “bra”. Under 



 

19 

 

intervjuerna framkommer att pedagogerna på Ekorren arbetar en hel del med färgerna. Gabriella 

säger till exempel “våra barn är väldigt intresserade av färger”. 

 

Under observationerna uppmärksammas att pedagogerna använder tecken som förstärkning av 

uppmaningar. De tecknar när de vill att barnen ska ändra ett beteende eller ett handlande. Jennie 

sitter i sandlådan på en pall vid sandlådeborden tillsammans med några barn. Utanför sandlådan 

sitter ett barn i en barnvagn. 
 

Barnet reser sig upp och ställer sig på sina fötter i vagnen. 

Jennie - Sitt ner, annars kan du ramla (håller vänster hand med handflatan nedåt, pekar med lång- 

och pekfinger framåt, tar höger hands lång- och pekfinger och lägger på vänstra lång- och 

pekfinger, som i ett kors). 

Barnet sätter sig ner på rumpan i vagnen igen (observation Jennie).  

 

Här använder Jennie tecken för att förstärka sin uppmaning till barnet. Barnet lyssnar till Jennies 

uppmaning och sätter sig ner på rumpan igen i vagnen. Ytterligare en situation där tecken 

används i form av att förstärka uppmaningar är ute på förskolegården under mellanmålet. Alla 

barn är samlade runt en lång bänk med tillhörande bord. Tre pedagoger hjälper och serverar 

barnen mellanmål. Efter en stund reser sig två barn. 

 
Matilda - Har ni redan ätit (sätter ihop alla fingerspetsar på höger hand och upprepar kontakten 

med munnen)? 

Barnen (nickar). 

Matilda - Vänta, kompisarna sitter ner och äter så ni får vänta (Vänta: låtsas studsa en osynlig 

basketboll vid sidan av höften. Kompis: pekar med den ena tummen ut från kroppen vid bröstet och 

den andra in mot kroppen, lätt kontakt med tumavtrycken och vrider sedan tummarna från varandra. 

Sitter: håller vänster hand med handflatan nedåt, pekar med lång- och pekfinger framåt, tar höger 

hands lång- och pekfinger och lägger på vänstra lång- och pekfinger, som i ett kors). 

Barnen sätter sig på bänken igen (observation Matilda).  

  

Matilda använder olika resurser här för att göra barnen uppmärksamma på att de ska vänta på 

sina kompisar. Hon förtydligar det hon vill att barnen ska göra. Eva förklarar under intervjun 

att barnen kan ordet vänta.  
 

... det är ju så att man får vänta på sin tur, alla kan ju inte göra på en gång, så det [vänta] är också ett 

ord vi använder (intervju Eva).  

5.4 Pedagogernas villighet att utveckla arbetet med TAKK i 
verksamheten 

Alla pedagoger uttrycker att de själva är positiva till att utveckla sitt arbete med TAKK, de vill 

utöka sina kunskaper, alltså de vill mer än vad de redan kan. De beskriver exempelvis att de vill 

kunna teckna en hel sång och använda det naturligt i vardagliga samspel med barnen. 

 
Jag har väl lärt mig grunderna sen kan man ju känna att jag också behöver utvecklas och jag sa just 

det att jag är dålig på att göra meningar och det skulle man egentligen kunna vilja. Bara kunna enkla 

ord som jag vill eller jag ska, men det har jag tappat [...]. Sen kommer ju barnen och frågar, jag har 

fått frågan om rosa. Jag kan grundfärgerna men är väldigt dålig på de andra färgerna. Så jag har fått 

frågan flera gånger, nu var det en till som frågade idag och då kände jag att nu går jag och kollar 

upp det (hon skrattar). Så det är ju lite så, det är ju roligt att lära sig nytt (intervju Karin).  

 

Karin beskriver här sina tankar kring vad hon vill utveckla. Hon beskriver även att det är roligt 

att lära sig nytt vilket även Johanna delar med sig av kring att utveckla sina kunskaper  

“och så är det roligt att lära sig själv också”. 
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5.5 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla pedagoger har någon form av erfarenhet av TAKK. 

De ser alla TAKK som en förstärkning av det verbala språket att tecken förtydligar och 

kompletterar språket. Dock var några pedagoger osäkra på om endast TAKK bidrar till barns 

språkutveckling eller om det gäller allt arbete i förskolan. Förstärkningen sker genom tecken, 

så kallade resurser, där pedagogerna både tecknar och talar samtidigt. Genom TAKK kan 

pedagogerna enklare nå fram till barnen och minska deras frustration av inte kunna uttrycka sig 

verbalt. Barnen kan då ta hjälp av TAKK och använda tecken för att uttrycka sig. Pedagogerna 

använder TAKK vid olika situationer exempelvis vid samling, spel, lek och ute på gården, dock 

arbetar de på liknande sätt då alla förstärker ord. 
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6. DISKUSSION  
I följande stycken presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion, didaktiska konsekvenser 

samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen presenteras pedagogernas erfarenhet av TAKK, hur pedagogerna ser på 

möjligheterna med TAKK och pedagogernas arbete med TAKK 

6.1.1 Pedagogernas erfarenheter av TAKK 

Alla pedagoger i den här studien har någon form av erfarenheter av TAKK och något de 

uttrycker gemensamt är att TAKK är bra för alla barn. Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) 

menar att alla barn har nytta av TAKK, även barn med en normal språkutveckling. Heister 

Trygg redogör dock för att det fanns en osäkerhet kring TAKK-användningen när den startade, 

men att det på senare tid visat sig ha en positiv inverkan på talutvecklingen. Det är också något 

som Gabriella nämner under intervjun. Tidigt i sitt arbete trodde hon att TAKK skulle hämma 

barnens språkutveckling, men av erfarenhet har hon märkt att det istället kompletterar det 

verbala språket och gynnar den fonologiska utvecklingen.  

 

Av erfarenhet beskriver Elisabeth att tecken används mer på småbarnsavdelningen än på 

syskonavdelningen. Det kan bero på att små barn inte har det verbala språket fullt ut och för att 

de ska få ytterligare en möjlighet att kunna uttrycka sig på. Det beskrivs i Lpfö 98 (rev. 2010) 

att förskolan ska ge varje barn möjligheter till att utveckla sin kommunikativa förmåga för att 

göra sig förstådda. Därför är det, som Heister Trygg (2010) redogör för, viktigt för 

språkutvecklingen med ett tidigt samspel mellan pedagog och barn. Svensson (2009) beskriver 

i det stora hela att det händer mycket i barns språkutveckling i ett till treårsåldern. Det är något 

Elisabeth beskriver att hon har upplevt. Barnen går ett tag på förskolan utan att tala, men efter 

ett tag upplever hon att barnen ”exploderar”. Med detta menar hon att barnen börjar tala och 

använda många ord. Svensson (2009), Lindö (2009) samt Lindgren och Modin (2012) menar 

därför att det är viktigt med närvarande och stöttande pedagoger.  

 

Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) beskriver hur barns motorik fungerar i den här åldern. 

De menar att små barn har mer kontroll över sina motoriska färdigheter i händerna än i munnen 

och därför är TAKK positivt att börja med på en småbarnsavdelning. Karin beskriver att en del 

barn som börjar på förskolan inte har något språk och menar då att TAKK är ett bra sätt att 

förstärka språket på. När pedagogerna förstärker språket med tecken ger de barnen ett konkret 

sätt att ta till sig nya ord på. Eftersom barn har mer kontroll över sina motoriska färdigheter i 

händerna kan de lära sig att använda händerna för att uttrycka sig innan de kan hitta språkljuden 

i munnen.  

 

Genom TAKK som strategi kan barn kommunicera med sin omgivning, de kan uttrycka sig och 

de kan skapa sig en större förståelse. För som Vygotskij (1934/2001) och Säljö (2000) beskriver 

är språket, det verbala och icke-verbala, en strategi för att kunna delta i sociala sammanhang. 

Säljö menar också att människor skapar strategier för att kunna uttrycka sig och för att 

kommunicera med andra. TAKK är en sådan strategi. 

6.1.2 Hur pedagogerna ser på möjligheterna med TAKK 

Pedagogerna i studien har alla liknande tankar kring de möjligheter som TAKK för med sig. 

De beskriver att det förstärker språket och att man lättare kan nå fram till barnen. Barnen kan 

även göra sig förstådda trots att de inte har det verbala språket ännu. Vilket Heister Trygg (2010, 
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2008a) menar handlar om att kunna göra sig förstådd på ett socialt accepterat sätt. Hon menar 

även att kommunikationen i det stora hela handlar om att kunna föra något vidare, och som 

Vygotskij (1934/2001) och Säljö (2000) beskriver att använda olika strategier för att tolka, 

förstå, uttrycka och kommunicera med andra. Med hjälp av TAKK som en strategi kan 

pedagoger, som Tisell (2009) beskriver, göra kommunikationen levande och barn kan göra sig 

förstådda. I intervjun menar Gabriella att det kan minska frustrationen hos barnen.  

 

Andra möjligheter som skapas för barns språkutveckling när TAKK används är att pedagogerna 

upprepar och lägger betoningen på vissa ord. Det är enligt Svensson (2009) en viktig del i hur 

pedagoger bör använda språket i samtal med barn för att gynna deras tidiga språkutveckling. 

Under observationerna framkom det att pedagogerna lade betoningen på de ord som tecknades, 

för att förtydliga för barnen. Pedagogerna förtydligade även ytterligare genom att använda 

andra gester så som pekningar. Det menar Iverson och Goldin-Meadow (2005) samt Rowe, 

Özcaliskan och Goldin-Meadow (2008) gynnar språkutvecklingen ytterligare eftersom gester 

och utvecklingen av språket hör samman.  

 

Vid TAKK och andra former av gester används ett tydligt kroppsspråk, det är viktigt enligt 

Öhman (2003) och Dahlkwist (2012) som menar att det alltid sänds ut signaler som påverkar 

kommunikationen. Även Heister Trygg (2008b) och Svensson (2009) betonar vikten av ett 

tydligt kroppsspråk, att det skapar mening och förståelse för barn. De menar också att det är 

viktigt att pedagoger anpassar sitt språk till varje barns språkliga nivå. Därför är det viktigt att 

pedagoger är tydliga i sin kommunikation med barn och använder de tecken som är lämpliga 

för situationen. Det uppmärksammades under observationerna att pedagogerna var tydliga och 

använde lämpliga tecken. Vilket är något Kress (2003, se Lindstrand 2006) menar är viktig i 

pedagogers roll för att få barn att förstå. Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) menar på så vis 

att tecken kan användas som ett stöd i språktillägnandet. 

6.1.3 Pedagogernas arbete med TAKK 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt språk samt sin förmåga att kommunicera 

med andra (Lpfö 98 rev. 2010). Tisell (2009) beskriver att ord kan förstärkas med hjälp av 

TAKK, vilket kan leda till att barn tar till sig orden lättare då flera av deras sinnen kopplas in. 

Eva beskriver att de på Ekorren inte bara tecknar ett ord utan också förstärker tecknet med talat 

språk. Genom att pedagogerna använder sig av tecken ger de barnen flera resurser som de kan 

ta in och förståelsen ökar. Dessa resurser, tecken, bidrar till att skapa mening och förståelse i 

kommunikationen, vilket Kress (2010) kallar för ett multimodalt perspektiv inom 

kommunikation. 

 

Pedagogerna i den här studien arbetar med TAKK på olika sätt, bland annat vid bokläsning, 

samlingar och när de spelar spel. Bokläsning beskrivs av Ellneby (2007) och Svensson (2009) 

som viktigt för barns språkutveckling. De menar att bokläsningen ger barn ett större ordförråd. 

Genom att använda TAKK vid bokläsning skapas ytterligare möjligheter för pedagogerna att 

förstärka språket i kommunikationen med barnen. Tisell (2009) menar att den förstärkningen 

bidrar till barns begreppsutveckling. Lindgren och Modin (2012) menar att 

begreppsutvecklingen är en svår process och därför är det viktigt att det sker på ett stimulerande 

och lekfullt. Exempel på det är så som pedagogerna i studien genomför sångsamlingar och 

använder tecken i spelsituationer.  

 

Heister Trygg (2010) lägger även stor vikt vid introduktionen av nya tecken. Det kan kopplas 

till arbetet med veckans tecken, som de arbetar med på Ekorren och Lejonet. De arbetar bland 

annat med veckans tecken genom att de har sångsamling och rim och ramsor där olika tecken 
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återkommer. Att använda sig av rim och ramsor för barns språktillägning ser Svensson (2009) 

som något positivt, där barn får möjlighet att ta till sig nya ord. Även Goodwyn, Acredolo och 

Brown (2000) kom i sin forskning fram till att teckenanvändning är positivt för 

språkutvecklingen och att det kan gynna barns ordförråd.  

 

Pedagogerna i studien använder även tecken i leken när de samtalar med barnen. Det kan i vissa 

situationer uppfattas som lärandetillfällen. Ett exempel på det är när Eva samtalar med några 

barn om färgerna på leksaksbilarna. Hon lägger sig då kunskapsmässigt på en nivå högre än 

barnen genom att berätta hur man tecknar ordet gul. Ett annat exempel är när Sara spelar spel 

med några barn och visar och berättar hur ordet penna tecknas. Det här är det som Vygotskij 

(1934/2001) och Säljö (2000) kallar för den proximala utvecklingszonen. I båda situationerna 

imiterar barnen det som pedagogerna gör och på så sätt kan ett lärande ske.  

 

Att barns språkutveckling gynnas av TAKK är de flesta pedagoger i studien eniga om, dock 

menar Elisabeth och Karin att det kan vara svårt att se om det enbart är TAKK eller om det är 

hela verksamheten i sig som påverkar språkutvecklingen, men de tror att TAKK kan vara ett 

sätt. I förskolan handlar det om att skapa en kommunikativ miljö som Heister Trygg (2010) 

redogör för. Det handlar även om att arbeta med konkreta material. Elisabeth beskriver att barn 

behöver mycket konkret för att lära. Det är även något som Heister Trygg (2008b) beskriver 

gör det mer förståeligt för barnen.  

6.1.4 Slutsats av resultatdiskussion 

I det stora hela använder pedagogerna i studien TAKK som en förstärkning. En förstärkning 

som gör det talade språket mer konkret för barnen eftersom pedagogerna arbetar med tecken. 

Under observationerna uppmärksammas att det oftast är samma återkommande ord som 

tecknas. Det kan vara ord som är av intresse för barnen eller ord som pedagogerna anser vara 

viktiga för barnen relaterat till deras ålder. Genom att pedagoger visar och lär barn att använda 

TAKK kan de, trots att de inte ännu utvecklat ett verbalt språk, kommunicera och göra sig 

förstådda.  

 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att pedagogerna använder TAKK som en strategi, som 

Vygotskij (1934/2001) och Säljö (2000) diskuterar inom den sociokulturella teorin. En strategi 

som gör att barn lättare kan förstå och uttrycka sig genom. I strategin ingår så kallade resurser, 

alltså tecken. Pedagogerna använder sig av flera modaliteter i kommunikationen med barnen, 

alltså fler resurser än enbart det talade språket. På så sätt använder pedagogerna sig av helheten 

som Kress (2010) beskriver, allt från det talade språket till tecken. Det är något som de flesta 

pedagogerna anser ökar möjligheterna i barns tidiga språkutveckling. 

6.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden med undersökningsredskapen, gruppintervjuer och observationer har 

fungerat positivt. Då vi varit tre som utfört studien valde vi att fördjupa oss genom de två 

redskapen. Genom intervjuerna och observationerna framkom både pedagogernas resonemang 

kring användandet av TAKK och hur de arbetar med TAKK. På så sätt kompletterade redskapen 

varandra.   

 
Det har varit positivt att vara tre observatörer då vi fått med både detaljer och helheter som 

kompletterat varandra. I analysen av observationsanteckningarna märktes det att en av oss gått 

mer in i hur pedagogerna utförde tecknet i sammanhanget, medan de två andra bara markerade 

vilket ord som tecknades. De som bara markerade ordet hann se mer av situationen, på detta 
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sätt har vi kunnat komplettera observationerna genom att fylla ut de markerade tecknen med 

hur pedagogerna utförde dem.  

 

En reflektion som gjorts är att vi skulle delat upp oss mer i vissa sammanhang än vad som 

gjordes, då kunde vi fått ännu mer material. Vi har även reflekterat över att missivbrevet kunde 

varit formulerat på ett annat sätt. Kanske hade det räckt att bara informera om att vi ville 

undersöka hur de arbetar med barns språkutveckling. Detta eftersom det vid vissa situationer 

upplevdes som att pedagogerna använde TAKK för att vi var där och observerade.  

 

Svårigheter med observationerna i den här studien har varit att de små barnen sökt kontakt med 

oss som observatörer, det har då varit svårt att ignorera dem. Därför har det varit bra att vara 

tre observatörer. Vid de tillfällen när någon av oss samspelat med ett barn har de andra två 

kunnat observera.  

 

Gruppintervjuer passade bra till syftet då vi ville undersöka hur pedagoger resonerar kring 

användandet av TAKK. En nackdel med gruppintervjuer var att det var svårt att få till tider med 

arbetslagen då alla i arbetslaget måste kunna gå ifrån verksamheten samtidigt. En annan nackdel 

var att intervjuerna inte blev så långa som vi trodde att de skulle bli. Kanske hade det blivit 

annorlunda om det varit tre eller fyra respondenter i varje gruppintervju. Det var tanken från 

början men på grund av sjukdom vid intervjutillfällena var det enbart två respondenter från 

varje arbetslag som kunde delta. Vi hade hoppats på fler diskussioner mellan respondenterna, 

det blev ingen direkt dialog mellan dem.  

 

Något som vi reflekterat över efter intervjuerna har varit om vi hade fått andra och mer utförliga 

svar om frågorna delats ut i förväg. Då hade pedagogerna kunnat diskutera mer med varandra 

både innan och under intervjun. Vi hade även kunnat säga till pedagogerna att de fick lov att 

resonera med varandra under intervjun, det kanske hade gett oss ett djupare svar på frågorna. 

För att få tillräckligt med material i intervjuerna valde vi att göra tre gruppintervjuer, men vi 

ansåg att det räckte med att observera i två verksamheter. Det eftersom vi kände att det material 

vi fått genom att observera i två verksamheter gett oss tillräckligt. Vi upplevde också att vi inte 

hade mer tid att observera en verksamhet till.  

6.3 Didaktiska konsekvenser 

Arbete med TAKK i förskolan kan resultera i att pedagoger förbättrar förutsättningarna för 

kommunikation, eftersom de använder flera strategier och resurser i kommunikationen med 

barnen. TAKK kan även resultera i att barn i ett till tre års ålder kan uttrycka sig utan ett verbalt 

språk. På så sätt arbetar man med de mänskliga rättigheterna som handlar om kommunikation. 

Möjligheterna till att kunna uttrycka sig ökar även barns självförtroende och trygghet. De kan 

göra sig förstådda, de kan uttrycka det de vill och de får en känsla av att någon förstår dem. För 

som Heister Trygg (2010, s. 16) beskriver: “kommunikation är en förutsättning för språk, men 

språk eller tal är inte en förutsättning för all kommunikation”.    

 

En negativ del med TAKK är att samma tecken kan vara olika på olika förskolor. Det kan 

resultera i att barn blir osäkra ifall de byter förskola, då det kan förekomma nya tecken som inte 
är bekanta för barnet. Osäkerheten kan vara att barnet inte vet vilka tecken han/hon ska använda 

för att uttrycka sig och göra sig förstådd. Att olika tecken används på förskolorna kan ha en 

större negativ påverkan på de barn som verkligen är i behov av TAKK, barn med någon form 

av funktionsnedsättning. Då är det extra viktigt att ha ett bra samarbete med föräldrarna till 

aktuellt barn och att förskolan använder de tecken som barnet och familjen redan använder.    
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Då man under förskollärarutbildningen får ta del av hur man kan arbeta med barns 

språkutveckling anser vi att TAKK borde belysas mer under hela utbildningen. Det för att få 

fler pedagoger att arbeta med TAKK för att gynna små barns tidiga språkutveckling. 

Verksamma pedagoger borde även få erbjudande om att gå kurser inom TAKK och bli 

uppmärksammade på att det faktiskt gynnar alla barns språkutveckling och kan ge barn 

möjligheter till ytterligare förståelse och uttryckssätt. 

 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det har varit ett intressant och givande område att undersöka. Då denna studie utgår ifrån 

pedagoger har inte vårt fokus legat på hur barn använder TAKK. Därför önskar vi mer forskning 

kring hur barn använder, tycker och tänker om TAKK. 
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7. TACK 
Vi vill tacka de pedagoger som deltagit i vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Anita 

Eriksson som stöttat oss genom arbetets gång. Ett stort tack vill vi även ge till Jessica Gaffney, 

Johan Rydén och Madeleine Nilsson som varit en hjälpande hand under studiens slutskede. 

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete under arbetets gång. 
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BILAGA 1  
                                                                             Datum 2016-04-01 

 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 

Tag med och lämna till ……….. så snart som möjligt.    

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

    

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.    

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

    

________________________________________  

Barnets namn 

 

_______________________________________________________________________             

Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande     

 

_______________________________________________________________________             

Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande    
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BILAGA 2                                                                                                                              

Datum 2016-04-01 

 

 
 

 

 

 

 

 

Missivbrev 
 

Till pedagogerna på …….. förskola  

 

Vi heter Christin Johansson, Alexandra Hegg och Elina Eklund och studerar vår sjunde och 

sista termin till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT. 

 

Under sista terminen ska vi genomföra en undersökning för vårt examensarbete. Vi har valt 

att fokusera på pedagogers användning av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation) i verksamheten. Vi kommer att intervjua er i grupp och observera och hur ni 

använder TAKK i verksamheten. 

 

Det är viktigt att ni som pedagoger vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de  

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen  

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla  

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersökning.  

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga alla namn på pedagoger, barn och förskola kommer vara fiktiva. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på 

 

Christin: xxxx-xxxxxx 

Alexandra: xxxx-xxxxxx 

Elina: xxxx-xxxxxx 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

_______________________ 
Christin Johansson 

 

_______________________ 

Alexandra Hegg  

 

________________________ 

Elina Eklund 
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BILAGA 3 

                                                                                                                                                                                                        

Datum 2016-04-01 

                                                                            

 

 

 
 

 

Missivbrev 
 

Till vårdnadshavare med barn på avdelningen ……… på …….. förskola.  

 

Vi heter Christin Johansson, Alexandra Hegg och Elina Eklund och vi studerar sjunde och 

sista termin till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT. 

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra en undersökning för vårt examensarbete. Vi 

har valt att fokusera på pedagogers användning av TAKK (tecken som alternativ och 

kompletterade kommunikation) i verksamheten. Vi kommer att utföra intervjuer med 

pedagogerna i grupp och sedan observera hur pedagogerna använder TAKK i förskolans 

verksamhet. Därför behöver vi ert medgivande att observera ert/era barn då de kan komma att 

vara med i våra observationer av pedagogernas arbete. 

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de  

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla  

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersökning.  

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga alla namn på pedagoger barn och förskola kommer vara fiktiva. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ……………… på 

förskolan. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på  

 

Christin: xxxx-xxxxxx 

Alexandra: xxxx-xxxxxx 

Elina: xxxx-xxxxxx 

 
Med vänliga hälsningar 

_______________________ 

Christin Johansson 

_______________________ 

Alexandra Hegg  

_______________________ 

Elina Eklund 
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BILAGA 4 

INTERVJUFRÅGOR 

1. Vad har ni för tidigare erfarenheter av TAKK? 

2. Hur kommer det sig att ni började använda TAKK? 

3. Hur länge har ni arbetat med TAKK? 

4. Hur använder ni TAKK i verksamheten? 

5. Berätta om en situation från verksamheten och hur det kan se ut när ni använder TAKK. 

- Kan ni ge några mer exempel? 

6. Vilka är de vanligaste tecken ni använder? 

- Varför? 

7. Vilka resultat har ni sett med TAKK-användningen? 

- Hur har barnens reaktioner varit kring TAKK-användningen? 

- Hur har föräldrarnas reaktioner varit kring TAKK-användningen? 

- Använder barnen TAKK i kommunikation med er pedagoger? 

- Använder barnen TAKK i kommunikation med varandra? 

8. Vad ser ni för möjligheter med att använda TAKK? 

9. Ser ni några nackdelar med att använda TAKK? 

- Vilka? 

10. Upplever ni att TAKK stödjer barns språkutveckling? 

- På vilket sätt? 

- Hur ser ni på TAKK i relation till barns verbala språkutveckling? 
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BILAGA 5 
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