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Abstract 

 

Pernilla Lindén 

Barns användning av tecken i sin kommunikation och föräldrars syn på användning av TAKK 

i förskolan  

Children's use of signs in their communication and parents' views on the use of SAAC in 

preschool 

     Antal sidor: 30 

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är en metod som 

används speciellt till hörande barn med behov av stöd i sin kommunikation men TAKK 

används även nu allt oftare på förskolor för att det kan gynna alla barn även de utan behov av 

stöd. Barn får både höra det talade språket samtidigt som de får möjligheten att känna orden 

med hjälp av sina händer. TAKK lär barn att kunna kommunicera på mer än ett sätt. 

Utbildning är viktigt för de personer som ska använda sig av TAKK för att på bästa sätt kunna 

hjälpa barnen i deras språkutveckling. Syftet med studien var att undersöka föräldrars syn på  

användningen av TAKK i förskolan samt ta reda på om barnen använde sig av tecken i sin 

kommunikation med andra. Metoden som användes i studien var den hermeneutiska ansatsen 

genom enkäter till föräldrar och den etnometodologiska ansatsen genom observationer av 

barnens teckenkommunikation. Resultatet av studien visar att föräldrarna överlag var positiva 

till användningen av tecken på förskolan och att jag i observationerna kunde se att barnen 

använde sig av tecken för att kommunicera både med pedagoger och kamrater. Det var 

pedagogerna som använde tecken mest och hade alltid ögonkontakt med barnen när TAKK 

användes.  

 

Nyckelord: TAKK, föräldrar, kommunikation, språk, förskola 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva bakgrunden till min studie om TAKK (Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som nutid enligt följande: 

 egna erfarenheter 

 vad det står i våra nationella styrdokument om förskolans uppdrag 

 vad TAKK står för och innebär 

 mitt syfte med studien 

 mina frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 

Kommunikation är viktig i såväl förskolan som i andra sociala sammanhang. Genom 

kommunikation kan människor göra sig förstådda om vad det är man vill ha framfört. För 

barn med behov av stöd i sitt språk samt barn i mindre åldrar kan detta bli ett problem 

eftersom de ännu inte har utvecklat ett färdigt språk. Det kan i sin tur leda till att barnen 

känner en frustation på grund av att omgivningen inte förstår vad de menar eller vill ha 

uttryckt. Med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan de 

barn som har svårt att bli förstådda använda tecken som ett stöd vid kommunikationen med 

andra människor. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) står det att 

förskollärarna ska ansvara för att arbetet med barnen genomförs så att barnen utvecklas och 

stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling.  

Jag hade aldrig själv kommit i kontakt med TAKK förrän jag började arbeta på min 

nuvarande arbetsplats. Förskolan började arbeta med TAKK som stöd för några år sedan då 

det fanns ett barn med behov av stöd i sin kommunikation. Personalen upptäckte att det inte 

enbart gynnade det barnet utan även resten av barngruppen. Personalen fortsatte därför att 

arbeta med TAKK med samtliga barn, även efter det att barnet slutade på förskolan. På min 

avdelning var det bara en kollega som gått utbildning i TAKK. TAKK intresserade mig och 

därför gick jag en grundkurs för att lära mig teckenkommunikation.  

Mitt intresse utvecklades och jag ville ta reda på vad barnens vårdnadshavare egentligen 

visste och kunde om TAKK. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några barns vårdnadshavare ser på användningen 

av TAKK samt hur deras kunskap ser ut om tecken som stöd. Jag vill även undersöka om barn 

använder sig av tecken för att kommunicera med sin omgivning. 

1.3 Frågeställning 

Jag kommer att utgå från följande frågeställningar 

 Vad vet vårdnadshavare angående användningen av TAKK på deras barns förskola 

 Vad har vårdnadshavare för tidigare erfarenheter av TAKK 

 Anser vårdnadshavare att användningen av TAKK är en fördel eller nackdel för barns 

språkutveckling 

 Använder barnen sig av tecken som kommunikation i förskolan  
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer en genomgång av litteratur om vad TAKK är och varför det används. 

Därefter kommer en beskrivning av vad kommunikation, språk och språkutveckling innebär 

samt vilken utbildning och kompetens som behövs för att arbeta med TAKK. 

2.1 TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) 

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och började 

användas under sent 1970-tal till hörande barn som var i behov av stöd i sin kommunikation. 

Pedagoger och logopeder började intressera sig för TAKK och hur de skulle kunna använda 

tecken i arbetet med barn med funktionsnedsättning inom tal och språk, (Heister Trygg, 

2010). Heister Trygg skriver även att TAKK har använts i förskolor och skolor i årtionden 

samt att pedagoger som kommit i kontakt med metoden upplevt ett positivt resultat. TAKK 

började då användas även till barn som inte var i behov av stöd i sin kommunikation.  

TAKK innebär att tecken används genom handrörelser som ett komplement till det talade 

språket för att kunna förtydliga det som sägs. Med TAKK både talar och tecknar man 

samtidigt vilket gör att tecknen blir ett stöd till det lyssnande barnet, (Tisell, 2009). 

Tisell och Heister Trygg menar att armar och händer är de kroppsdelar som barn oftast får 

kontroll över först. De menar att det är lättare för ett barn att använda finmotoriken i händerna 

än finmotoriken i munnen för att kunna bilda ord. Därför är det bra att börja använda tecken 

till barn redan i tidig ålder. Tecken kan göra det lättare att uttrycka sig. Med hjälp av tecken 

kan barn lära sig flera ord snabbare och kunskapen om språket fastnar bättre. Det talande 

språkets inlärning förstärks och förenklas när ett barn både får se, höra och samtidigt känna 

orden genom tecken.  

”Genom att teckna gör man det lättare för barnet att förstå, att bygga upp ordförrådet och 

framförallt att kommunicera” (Tisell, 2009:8) 

Syftet med TAKK är att kunna bidra till och bygga kommunikation och språk i samspel med 

andra människor, (Heister Trygg (2010). 

Heister Trygg (2010) menar också att de som använder TAKK måste ha kunskap om såväl 

kommunikation, språk och om individen för att barnet ska få den hjälp som behövs. 



  8 

 

Tisell (2009) beskriver precis som Heister Trygg (2010) att TAKK började användas till barn 

med språksvårigheter, utvecklingsstörning, autism eller Cp-skada, Tisell beskriver också att 

TAKK började användas till barn som hade annat modersmål än svenska och genom TAKK 

fick barnen en extra hjälp in i det svenska språket. Men både Tisell (2009) och Heister Trygg 

skriver att det är allt vanligare att pedagoger använder TAKK till vardags i förskolorna till 

hela barngrupper eftersom tecken även kan vara ett stöd till barn med normal språkutveckling. 

Det hjälper till att skapa en snabbare talutveckling. 

Tisell (2009) har gjort en liknelse mellan barnets talutveckling och hur barnet lär sig att gå för 

att förklara hur TAKK fungerar. 

”Ett barn kryper före den börjar gå. När barnet lär sig krypa skaffa det sig 

kunskap om hur kroppen fungerar och får koll på balansen. Barnet övar och övar 

för att kunna förflytta sig ditt det vill och lär sig så småningom att krypa i en 

hiskelig fart. När barnet behöver krypandet till fullo är det moget att börja gå. 

Och när barnet behärskar att gå och springa, så slutar det att krypa. Tecken 

fungerar som ”krypträning” för tal och kommunikation. För ett barn som har en 

försenad språkutveckling blir kommunikationen ”stillasittande”, eftersom talet 

dröjer. Men Tecken får barnet en chans att förstå och uttrycka sig mycket 

tidigare än det annars skulle kunna” (Tisell, 2009:9) 

Med denna liknelse menar Tisell (2009) att om inte barnet börjar gå eller prata så är det bättre 

att barnet är en skicklig krypare eller tecknare än att vara stillasittande. 

Heister Trygg (2010) påpekar att TAKK varken kan eller är som STS (svenska 

teckenspråket). STS är ”tyst” och har en egen och annorlunda grammatik till skillnad från 

TAKK där tecken används i kombination med talet och som dessutom följer det talade 

språkets grammatik. 

Heister Trygg (2010) vill också poängtera att det är viktigt att komma ihåg att TAKK är en 

metod som används för att hjälpa till med barnets språkutveckling medan STS är ett eget och 

officiellt språk. 
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För att inlärningen hos barnen ska bli effektivt när man ska bygga upp ett språk är det några 

verktyg som är viktiga förutom talet och tecken. Det är viktigt att även använda sig av bilder 

och text så att barnen får en helhetsbild av det som uttrycks. Att både få se tecknet, bilden, 

stavningen samt höra ordet gör att barnet får en effektiv inlärning, (Tisell (2009). 

Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) betonar att när TAKK används är det oftast de ord 

som är väsentligast i meningen som tecknas för att betona det viktigaste ordet.  

Tisell (2009) beskriver det som att tecken fungerar som en understryckning av talet. Medan 

Heister Trygg (2010) förklarar att orden som oftast tecknas i en mening är innehållsorden 

eftersom barnens tidiga ordförråd består oftast mest av innehållsord. Allt eftersom tiden går 

börjar fler ord tecknas i en mening, men som Heister Trygg också påpekar, så i TAKK är det 

inte poängen att varje ord ska tecknas, utan bara det mest väsentliga. Barnet lär sig ändå förstå 

vilket tecken som hör ihop med rätt ord och när man tecknar till barnet så ska man betona det 

ord man tecknar så att barnet lätt kan förstå. 

Tisell (2009) skriver dessutom att något som är väldigt viktigt när TAKK används är att 

barnets närvaro, uppmärksamhet samt barnets koncentration förstärks i samband med att 

tecken används i kombination med talet.  

2.2 Kommunikation 

Enligt Westerlund (2009) innebär kommunikation är att människor både medvetet och 

omedvetet förmedlar något till sin omgivning samt att kommunikation på flera sätt kan 

uttryckas genom exempel dans, musik, bild, blickar, leenden, miner och kroppsspråk. 

Åkesson, Brodin och Fälth (1997) skriver att kommunikation betyder ”att göra gemensamt” 

vilket innebär att genom kommunikation delar människor tankar, känslor, erfarenheter samt 

att via kommunikationen ingå i varandras tillvaro.  

Precis som Westerlund (2009) menar Åkesson, Brodin och Fälth (1997) att begreppet 

kommunikation är så mycket mer än enbart språk och omfattar såväl även blickar, ljud, 

signaler och gester. Heister Trygg (2010) skriver också precis som Westerlund (2009) och 

Åkesson, Brodin och Fälth (1997) att i kommunikation med andra använder vi oss inte enbart 

av talat språk utan även av gester, mimik, förflyttningar. Småbarn använder sig ofta av 

hummanden, leenden och skratt. Enligt Heister Trygg (2010) använder människor ofta sig av 
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olika kommunikationssätt i olika situationer. Detta för att komplettera det talade språket med 

exempel tecken och för att underlätta kommunikationen. 

Bjar och Liberg (2003) beskriver att det inte enbart är talet som gör att människor kan 

kommunicera med varandra utan i meningsskapandet ingår så mycket mer, till exempel både 

verbala och icke-verbala uttrycksformer som tal och skriftspråk, bilder, film, musik, gester, 

miner och dans.  

Kommunikation är viktigt. Med hjälp av kommunikation kan människor berätta, informera, 

be om något eller småprata med varandra (Heister Trygg (2010). Genom att använda olika 

former av kommunikation menar Bjar & Liberg (2003) att också olika former av kunskap 

utvecklas hos barnet. 

För att kunna förmedla information krävs enligt Juul och Jensen (2002) kommunikation, 

oavsett om den sker verbalt eller icke–verbalt. Juul och Jensen menar också att 

kommunikation är viktig för att människor ska kunna skapa en personlig kontakt med 

varandra. Genom att människor kommunicerar med varandra skriver Bjar & Liberg (2003) att 

människor utvecklar sitt tänkande och förståelse. Människors tänkande kan både förändras 

och utvecklas av detta med hjälp av kommunikation med andra. 

Heister Trygg (2010) skriver att barn börjar redan vid födseln att kommunicera med 

omgivningen vilket Westerlund (2009) och Håkansson (1998) också skriver. Att barn 

kommunicerar tidigt genom att jollra, skrika, blinka och peka. Med dessa former att uttrycka 

sig på menar Westerlund (2009) att barnet redan i tidig ålder ”pratar”. 

”Syftet med kommunikation och språk är att skapa kontakt och dela upplevelser, turtagning, 

förmåga att växla mellan rollerna talare och svarare, och delad uppmärksamhet, utvecklas 

tidigt efter födseln” (Heister Trygg, 2010:17). 

2.3 Språk och språkutveckling 

Westerlund (2009) beskriver språket vid ett språkträd, som från början är en liten planta som  

behöver näring och vård för att kunna växa. Näringen till trädet är barnets syn, hörsel, lukt 

och smak medan trädstammen symboliserar barnets uppmärksamhet, koncentration och 

kommunikation där det verbala och icke–verbala utvecklas. Westerlund (2009) delar även in 

språket i fem olika grenar för att förklara hur språket utvecklas, pragmatik, prosodi, fonologi, 

morfologi och syntax på trädet Pragmatik är hur barnet lär sig att använda språket med sin 
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omgivning. Prosodi beskrivs som den musikaliska delen av språket. Fonologin är språkljudets 

funktion i språket som relativt tidigt är färdigutvecklat medan barnets lexikon som är 

ordförrådet fortsätter växa genom hela livet. Morfologi är grammatiken i språket och till sist 

syntax som är meningsbyggnaden, vilket också är den gren i språkträdet som utvecklas sist. 

Människor förstår språk innan de har lärt sig använda det eller lärt sig att uttrycka sig med det 

skriver Heister Trygg (2010). 

Håkansson (1998) refererar till Vygotsky (1962) som förklarar att det är genom den sociala 

samvaron med andra människor som barnet upptäcker språket. Vygotsky menar också att 

barnet kan inte ge orden ett innehåll på egen hand men menar att genom samtal med vuxna får 

barnet det stöd det behöver för att kunna utveckla sitt språk. Håkansson refererar även till 

Chomsky (1965), som menar att förutsättningarna för att lära sig språket redan finns inbyggt 

hos barnet från början och egentligen bara behöver aktualiseras. Språket aktualiseras med 

hjälp av samtal med andra. 

Bjar och Liberg (2003) skriver att barn tar sig till språket genom att lyssna och iaktta sin 

omgivning och utforskar sedan språket genom att imitera omgivningen. Här menar Bjar och 

Liberg att barnen leker vardagslekar av självupplevda erfarenheter både reellt, visuellt och 

auditivt som till exempel återskapa doktor/patient eller affärsbiträde/kund. De menar även att 

barnen kan återskapa det de hört andra sjunga eller berätta. Barn är mycket kreativa och 

brukar leka och experimentera med språket genom att hitta nya ord och uttryck för det de 

saknar en benämning för.  

Då alla barn har olika erfarenheter av språket när de kommer till förskolan, så måste 

pedagogerna ta vara på barnens resurser för att kunna arbeta vidare med barnens 

språkutveckling, (Bjar och Liberg, 2003). 

2.4 Kompetens och utbildning 

Enligt Heister Trygg (2010) är det viktigt att de pedagoger som arbetar med barn som behöver 

TAKK har en kunskap om tecken samt ha kunskap om tal, språk och kommunikation. Barn 

behöver tillgång till pedagoger som kan avgöra hur TAKK kan användas utifrån individernas 

behov så att det blir ett stöd för barnen. 
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 Det är kommunernas ansvar att utbilda personalen inom TAKK så att de kan ge barnen det 

stöd som behövs. Det är också viktigt att personalen får kontinuerlig utbildning inom TAKK 

vilket både Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) skriver.  

Tisell (2009) poängterar även att TAKK egentligen borde ingå i speciallärare, specialpedagog 

och förskollärarutbildningen eftersom det är viktigt att komma ihåg att användning av tecken 

inte enbart är till för de barnen med funktionsnedsättning, utan att alla barn i förskolan kan ha  

stor nytta av att det talade språket kombineras med tecken. 

Det krävs inte bara utbildning för att komma igång med TAKK utan att pedagogerna behöver 

även få information om TAKK samt att det är bra att få träffa andra som använder TAKK för 

att kunna ta del av andras erfarenheter och hur de använder sig av tecken i sin verksamhet, 

(Heister Trygg (2010). 

Enligt både Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) är det viktigt att alla pedagoger som 

använder TAKK samverkar med varandra vilket innebär som Heister Trygg (2010) skriver att 

det är viktigt att alla pedagoger får utbildning inom TAKK, att det inte räcker med att bara 

några får gå utbildningen. 

Tisell (2009) förklarar även hur viktigt det är att pedagoger planerar tillsammans om vilka 

tecken som ska börja användas för att det ska bli lättare för barnen. Dessutom är det viktigt att 

hela tiden fylla på med nya tecken eftersom det är pedagogerna som måste visa barnen vägen. 

Barnen kan aldrig fler tecken än det pedagogerna visar dem. Tisell (2009) poängterar 

dessutom att övning ger färdighet. Hon menar också på att kunna bli en god samtalspartner 

krävs det att man hela tiden övar sig i att teckna även utanför barngruppen. 
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3. Metod 

Syftet med min studie var att undersöka om barn använder sig av tecken i sin kommunikation 

med både pedagoger och kamrater samt undersöka hur föräldrar ser på användningen av 

TAKK på deras barns förskola.  Jag kommer i detta kapitel redogöra vilka 

undersökningsmetoder och forskningsansatser jag använt mig av. 

3.1 Val av ansats 

Jag har valt att använda mig av två ansatser i min undersökning, hermeneutik och en 

empirinära forskningsansats, etnometodologin. Den hermeneutika ansatsen förklarar Patel och 

Davidson (2011) som en vetenskaplig riktning där man tar reda på människors tankar genom 

att studera, tolka och förstå information. Detta kan man göra genom till exempel intervjuer, 

enkäter och att tolka texter. Genom det hermeneutika ansatsen menar Patel och Davidson 

(2011) att forskaren först måste läsa och förstå helheten i en enkät eller intervju för att kunna 

skaffa sig en förståelse av texten. Denna ansats var relevant för studien då jag valde att 

använda enkäter till föräldrarna, vilket innebar att alla insamlade enkäter behövde granskas 

noggrant vid sammanställningen.  

Jag valde dessutom en empirinära forskningsansats, etnometodologin som Patel och Davidson 

(2011) förklarar att fokuset är att undersöka människors vardagskunskap och livsstilar. 

Forskaren är aktivt med i den aktuella miljön för att kunna uppfatta det som sker. Detta 

genom till exempel deltagande observationer. Ekholm och Fransson (1984) skriver om 

deltagande observation där observatören gör fortlöpande anteckningar i till exempel en 

loggbok. Ekholm och Fransson menar att deltagande observation har blivit en allt vanligare 

form för att samla in information för utvärdering. Då jag använt barnobservationer som en 

undersökningsmetod blev den empirinära forskningsansatsen, etnometodologin det bästa 

alternativet för denna studie. 

3.2 Urval 

Förskolan jag valde till min studie är en kommunal förskola som ligger i en mindre tätort. 

Förskolan är dessutom en montessoriinspirerande förskola där det arbetas mycket med 

TAKK, vilket gjorde att jag valde just den. På förskolan finns det fem avdelningar med 

fördelningen, två avdelningar med barn i åldrarna 1-3, två avdelningar med 3-5 åringar och en 

avdelning med 1-5 åringar. De två avdelningarna med barn i åldrarna 1-3 är dem som arbetar 
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med TAKK. Jag valde den avdelningen då  jag visste att det även fanns pedagoger som hade 

genomgått utbildning i TAKK och som också använde sig mer av tecken i vardagsarbetet med 

barnen. Jag kommer att namnge avdelningen som 1. Avdelning 1 har sammanlagt femton 

barn. Här valde jag ut tio barn som hade gått på avdelningen i cirka två år och därför arbetat 

mest med tecken, de andra fem barnen var nya på avdelningen och höll på att introduceras i 

användning av TAKK. 

På avdelning 1 arbetar det tre pedagoger som kallas för P1, P2 och P3. P1 har gått en 

distansutbildning i TAKK, P2 har gått en grundkurs på 10 timmar i TAKK medan P3 inte har 

någon TAKKutbildning utan har lärt sig lite tecken med hjälp av P1 och P2. 

För att undersöka om barnen på avdelning 1 använde sig av tecken i sin kommunikation valde 

jag att göra observationer. Observationer kände jag var det bästa alternativet här då barnen på 

avdelningen är mellan 1-3 år och då skulle ha svårt att kunna förklara i en intervju om de 

använde tecken.  

Frågorna till barnens föräldrar var noga utvalda och formulerade så att de lätt skulle kunna 

förstå och svara med egna ord om vad de hade för synpunkter på användning av TAKK i 

förskolan. Till föräldrarna valde jag att använda en enkät då frågorna till studien enbart bestod 

av fem frågor. Enkäterna delades ut till föräldrarna eftersom jag kände att det var större chans 

att få tillbaka fler än pm enkäten skickades ut via e-post. 

3.3 Genomförande 

För denna undersökning använde jag mig av barnobservtioner och enkäter till föräldrar på 

avdelning 1. Obseravtionerna gjordes när jag såg att barnen spontant använde sig av tecken 

för att kommunicera antingen med kamrater eller med pedagoger. Den utvalda barngruppen 

bestod av tio barn och eftersom jag inte visste i förväg när barnen skulle använda sig av 

tecken eller vilka barn som skulle komma till att använda det,  lämnade jag därför ut en lapp 

om tillåtelse om observation (se bilaga 2) till samtliga barns föräldrar och fick medgivande av 

alla. Därefter valdes en tidsperiod ut på två veckor där jag alltid hade med mig ett 

anteckningsblock för att snabbt kunna anteckna när barnen började använda sig av tecken i sin 

kommunikation. Patel och Davidson (2011) menar att observationer är framförallt användbara 

när det ska samlas in information som berör beteenden och olika naturliga situationer. En 

tidsperiod för observationerna valdes för att kunna fånga stunderna då barnen använde tecken 

i sin kommunikation, precis som Patel och Davidson (2011) skrev.  
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Efter observationerna frågade jag föräldrarna om de skulle vilja vara delaktiga i min studie 

genom att svara på en enkät med fem frågor (se bilaga 3) gällande TAKK. Här ville också 

samtliga föräldrar gärna vara med och hjälpa till. Ekholm och Fransson (1984) förklarar att 

enkäter kan utformas på olika sätt, antingen genom fasta svarsalternativ där den svarande 

exempel sätter ett kryss för det alternativ som stämmer bäst in. En annan form av enkät är att 

använda sig av öppna svar där den svarande istället får formulera sitt eget svar. Enkäten till 

föräldrarna var konstruerad med öppna frågor då jag var mer intresserad av vad föräldrarna 

själva hade för synpunkter angående användning av TAKK i förskolan och vad de tyckte det 

fanns för nackdelar respektive fördelar med TAKK. Patel och Davidson (2011) menar att det 

viktigaste att tänka på när man lämnar ut enkäter är att klargöra för de svarande vad syftet är 

med enkäten. Samtidigt som enkäten lämnades ut skickade jag med en informationslapp (se 

bilaga 1) om vad studien skulle handla om och vad jag behövde hjälp med för att kunna 

genomföra undersökningen.  

 

3.4 Bearbetning och analys 

Patel och Davidson (2011) beskriver två olika bearbetningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ 

bearbetning. I den kvantitativa bearbetningen kan forskaren redovisa sitt resultat genom till 

exempel frekvenstebeller, där läsaren snabbt kan se vad det är forskaren fått fram. Den 

kvalitativa bearbetningen förklarar Patel och Davidson (2011) att forskaren bearbetar och 

analyserar sitt material genom att till exempel noggrant läsa sitt textmaterial och 

anteckningarna från observationer. Då jag valde enkäter med öppna frågor har jag använt mig 

av kvalitativa bearbetningesmetoden även om den som Patel och Davidson (2011) skriver är 

mer tids- och arbetskrävande eftersom det krävs mer av forskaren då det tar längre tid att 

bearbeta alla anteckningar.  

Jag valde att bearbeta och analysera enkätsvaren jag fick av föräldrarna genom att 

sammanställa varje fråga var för sig. Barnobservationerna bearbeta och analysera jag 

noggrant genom att läsa igenom mina anteckningar samma dag som observationerna gjordes, 

detta för att hade jag missat skriva ner något kom jag ändå ihåg det som hände.  
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3.5 Trovärdighet och äkthet 

Patel och Davidson (2011) menar att om metoden som används är reliabel så minskar 

felvärdet och forskaren kommer närmare det sanna värdet. Jag valde barnobservationer och 

enkäter till föräldrarna då jag kände att detta var bästa metoderna för att få ett så ärligt svar 

som möjligt på mina frågeställningar. Patel och Davidson (2011) menar att genom enkäter är 

det svårt att kontrollera tillförlitligheten i förväg eftersom det inte går att veta om de svarande 

tolkar enkäten som forskaren hade tänkt sig. Jag kände ändå att jag ville använda mig av  

enkäter  men precis som Patel och Davidson (2001) också tar upp så måste frågorna i enkäten 

vara tydligt formulerade så att inte de svarande inte missuppfattar frågornas innebörd. Detta 

känner jag att jag gjorde då jag fick utifrån mina enkäter svar på mina frågeställningar. Patel 

och Davidson (2011) menar även att vid observationer måste observatören vara tränad och 

veta i förväg vad det är som ska observeras, detta för att observationerna ska kunna bli 

tillförlitliga. Jag känner att obseravtioner var den bästa metoden då jag ville få svar på min 

frågeställning om barn använder sig av tecken i sin kommunikation på förskolan. 

3.6 Etiska principer 

Patel och Davidson (2011) förklarar att förberedelserna inför en undersökning innefattar att 

forskaren måste ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som finns. Vetenskapsrådet har 

formulerat fyra övergripande etikregler och dessa huvudkrav är följande. Informationskravet 

där forskaren ska informera de personerna som ska vara med i undersökningen om 

forskningens syfte. Samtyckeskravet där personerna i undersökningen själva har rätten att 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, vilket innebär att all information som 

samlas in till undersökningen behandlas konfidentiellt och att inga personuppgifter utelämnas 

i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in enbart för 

användas till undersökningen. I mitt informationsbrev till föräldrarna meddela jag syftet med 

minundersökning och att all information jag fick kommer att behandlas konfidentiellt samt att 

inga personer kommer nämnas med namn utan alla berörda i undersökningen kommer att ha 

fingerade namn. Jag har enbart använt informationen jag fått fram till min studie.  

3.7 Metodkritik 

Jag övervägde för- och nackdelar mellan olika undersökningsmetoder innan jag valde att 

använda barnobservationer och enkäter till föräldrar. Jag funderade på att använda 

videokamera vid observationerna för att lättare kunna bearbeta det skom skedde, men 
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eftersom jag inte i förväg visste när barnen skulle använda tecken i sin kommuniktion insåg 

jag att en videokamera inte var ett bra val. Detta för att om barnen började använda tecken 

hade jag missat en del av observationen då jag hade varit tvungen att hämta videokameran 

samt att videokameran kunde fångat barnens uppmärksamhet vilket hade gjort att dem kanske 

slutade med det dem gjorde. Patel och Davidson (2011) menar att det är lättare att bearbeta 

materialet från en inspelning då man kan spola tillbaka hur många gånger som behövs för att 

kunna försäkra att man uppfattat det som sker korrekt. Jag valde ändå att enbart använda mig 

av block och penna som jag alltid hade med mig i fickan och som jag snabbt kunde ta fram 

och anteckna i då barnen använde sig av tecken. Detta för att barnen sedan tidigare var vana 

vid att det ofta användes block och penna i deras närhet.  

Vad det gäller valet av metod till föräldrarna funderade jag på intervjuer eller enkäter. Enkäter 

kändes som bästa slternativet då antalet föräldrar inte var så många i förhållande till antalet 

frågor. Genom enkäter kunde även föräldrarna vid tillfälle fylla i den utan tidspress, vilket 

hade funnits vid en intervju. Den enda tidspressen som fanns vid enkäterna var svarsdatumet 

då enkäten skulle lämnas tillbaka. Patel och Davidson (2011) menar att vid enkäter måste 

forskaren vara tydlig med syftet till de svarande innan enkäten lämnas ut, vilket jag meddela i 

min informationslapp. Sedan skriver Ekholm och Fransson (1984) om olika former av 

enkäter, öppna eller slutna frågor. Jag valde öppna frågor eftersom jag inte ville begränsa 

föräldrarna i deras svar samt att med öppna frågor fick jag fram föräldrarnas egna synpunkter, 

vilket jag inte hade fått i en enkät med slutna frågor och svaralternativ.  

Jag kände att en nackdel med att lämna ut enkäter var att jag kanske inte skulle hinna få 

tillbaka alla eftersom sommarsemestern närmade sig. Jag pratade med pedagogerna på 

avdelningen om när barnen och föräldrarna skulle börja sina semestrar, detta för att kunna 

skriva ett svardatum för inlämning av enkäten  två veckor innan semestrarna började. 

Eftersom jag då hade möjlighet att påminna föräldrarna om det behövdes. Alla föräldrana var 

positiva till min studie och lämnade tillbaka enkäterna tidigare än svarsdatumet. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras vad som kom fram ur observationer av hur barnen använde sig av 

tecken samt redovisa svaren jag fick från föräldrarna i mina enkäter. Jag har valt att namnge 

förskolan som är med i studien som förskola A. Jag har varit på en av förskolans avdelningar, 

avdelningen där jag gjort mina observationer kommer att namnges med siffran 1.  

4.1 Observationer 

Under den period jag valde att observera fick jag verkligen tillfällen att kunna studera både 

barn som pedagoger i hur och när de använde sig av tecken. Det jag märkte fort var att de tre 

pedagogerna använde sig ofta av tecken vid specifika tillfällen som till fruktstunden på 

förmiddagen, samlingen innan lunchen och lite under tiden barnen gjorde sig iordning för att 

gå ut på gården. Alla tre pedagogerna använde tecken under samlingarna men vid påklädning 

för att gå ut var inte alla pedagoger lika aktiva med att använda tecken till barnen. 

Tecken varierade mellan pedagogerna, speciellt under påklädningen för att gå ut, medan alla 

tre pedagogerna använde sig av tecken under samlingarna till fruktstunderna och luncherna.  

Det jag upptäckte var att barnen visste vad många tecken betydde fast de inte använde sig av 

det lika mycket som pedagogerna gjorde. Vid samlingarna före lunch gick pedagog P1 iväg 

för att hämta matvagnen medan barnen satt kvar i kapprummet med de andra två 

pedagogerna. När matvagnen var hämtad så knackade P1 lite försiktigt på dörren till 

kapprummet och då ställde sig ett barn upp och gick bort till dörren för att knacka. När P1 

öppnade dörren frågade barnet ”Vad blir det för mat idag?” Här sa inte P1 någonting utan 

tecknade enbart för barnen vad det skulle bli till lunch. För varje tecken P1 gjorde så svarade 

alla barnen i kör det P1 tecknade och på detta sätt fick alla barn veta dagens lunch. De tre 

pedagogerna använde alltid sig av tecken vid fruktstunderna då de presenterade dagens frukt 

för barnen. Pedagogerna frågade ett barn i taget vilken frukt som önskades och barnen svarade 

utan tecken. Pedagogen frågade då barnet om det visste hur man gjorde tecknet och barnet 

teckande. 

När det däremot var dags för sångstund så fanns det mycket tecknande till sångerna och här 

var det inte enbart pedagogerna som tecknade, utan barnen tecknade också till nästan alla 

sånger, även de minsta barnen som inte börjat prata tecknade också. Pedagogerna använde sig 
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oftast av tecken under förmiddagarna och fast de använde sig av tecken till både fruktstunden 

och lunchen, så användes det inga tecken varken under frukosten eller till mellanmålet.  

Observation 1 

En pojke på avdelningen som är 1:3år kallas här för Pelle och har inte börjat prata ännu. Jag 

har inte sett denna pojke använda sig av tecken vid något tillfälle i början på min 

observationsperiod men en dag vid lunchen när han hade ätit upp sin mat så skakar han på 

kroppen med armarna vid sidorna  

 

Pedagogen frågade pojken – Vill du ha mer mjölk? varpå pojken nickade och log. Pedagogen 

hällde upp mjölk till pojken som fortfarande log och drack upp mjölken. Dagen därpå kom 

pojkens mamma fram till en pedagog och berättade att vid gårdagens middag gjorde pojken 

förmodligen ett tecken hemma men hon visste inte säkert. Hon visade pedagogen hur pojken 

hade gjort och frågade om det var ett tecken för någonting. Pedagogen svarade att det som 

pojken tecknade var mjölk. Han hade gjort precis likadant vid lunchen på förskolan. Mamman 

blev glad och sa att hon skulle berätta för pappan också så båda visste vad det var deras son 

ville ha när han gjorde tecknet hemma.  

Observation 2 

Ett annat exempel under  min observationsperiod var när jag upptäckte att två barn, Maja 1:5 

och Lisa 1:4 använde sig av tecken för att kommunicera med varandra. Flickorna var i 

dockrummet och Maja ställde sig vid spisen och började laga mat medan Lisa började duka 

bordet med tallrikar, glas och bestick. Efter en stund satte sig både flickorna ner vid bordet 

och började äta.  

Lisa tar upp sitt glas och dricker från det. När hon satt ner glaset på bordet igen, så tittar Maja 

på henne och visar tecknet för vatten till Lisa.  
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Lisa nickar till Maja som då häller upp vatten i Lisas glas, Lisa tar upp sitt glas en gång till 

och dricker ur det. Utan att använda sig av talat språk kunde flickorna kommunicera utan ord 

när de satt vid bordet. 

Observation 3 

En observation gjordes när barnen och pedagogerna var på väg in efter att ha varit ute på 

förskolans gård en förmiddag. Det var fortfarande kallt utomhus så barnen hade termobyxor 

på sig. Först så tar barnen av sig sina skor i groventrén, sedan klär de av sig jacka, 

termobyxor, halsduk och mössa i kapprummet. Jag upptäcker att när en flicka, Frida 1:6 hade 

tagit av sig jacka, halsduk och mössa står hon helt still mitt i rummet med termobyxorna 

fortfarande på sig. En annan flicka, Kajsa 1:7 har tagit av sig alla sina ytterkläder och tittar 

bort mot Frida. P2 säger till Frida att hon ska ta av sig sina termobyxor samtidigt som hon gör 

tecknet för byxor till flickan.  

 

Frida står fortfarande kvar utan att försöka ta av sig termobyxorna. Kajsa går fram till Frida 

och ställer sig framför henne, Kajsa gör sedan tecknet för byxor till Frida som fortfarande står 

still. Kajsa försöker hjälpa Frida med att ta av termobyxorna men det går inte. Då visar Kajsa 

tecknet en gång till och båda flickorna försöker nu tillsammans hjälpas åt med att få av Fridas 

byxor. När termobyxorna är halvvägs ner säger Kajsa till henne: 

- Sitta ner, samtidigt som hon pekar på golvet.  

Frida sätter sig ner och Kajsa böjer sig ner till Frida och hjälper henne få av termobyxorna. 

När byxorna är av säger Kajsa 

- Bra 

Frida nickar till Kajsa och ler, sedan tar hon sina termobyxor och går bort till sin plats för att 

hänga upp dem. 
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Observation 4 

Jag satt med vid fruktstunderna och observerade hur både pedagogerna och barnen använde 

sig av tecken. Bland barnen var det fem barn som mellan åldrarna 2-3 och fem barn i åldrarna 

1-2. De äldre barnen visade oftast med tecken vilken frukt de ville ha utan att säga fruktens 

namn, ibland sa barnen fruktens namn utan tecken varpå pedagogen som höll i samlingen sa  

- Kan du visa frukten med tecken? 

Barnen sa fruktens namn samtidigt som de gjorde tecknet för frukten. De yngre barnen i 

samlingen visade inte tecknet för den frukt de ville ha, utan sa oftast bara fruktens namn eller 

pekade ner i fruktskålen på frukten. Pedagogen gjorde på samma sätt som med de äldre 

barnen och frågade om de kunde visa med tecknet för frukten. Vid något tillfälle satt de yngre 

barnen bara still och gjorde inget tecken då pedagogen visade tecknet för exempel äpple och 

samtidigt frågade 

- Vill du ha äpple?    

De yngre barnen gjorde då tecknet som pedagogen gjort och nickade. 

Vid fruktstunden varje dag presenterade pedagogen samtliga frukter 

- Idag ( ) har vi banan ( ), äpple ( )  

och päron ( ). 

Efter att frukterna var presenterade började pedagogen fråga barnen vilken frukt de vill ha och 

de äldre barnen visade tecknet för den frukt de ville ha. När det var dags för Pelle 1:3 att välja 

frukt gjorde han tecknet för äpple direkt. Pelle har inte gjort tecknet vid tidigare fruktstunder 

utan har istället bara pekat ner i skålen på frukten han ville ha. Pedagogen såg vilket 

frukttecken som pojken gjorde och sa 

- Duktigt, här är ditt äpple. 

Pelle log och tog emot äpplet och höll det i sin hand.  
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Pedagogen fortsatte att fråga resten av barnen i samlingen och när alla barnen hade fått varsin 

frukt sa pedagogen 

- Varsågoda ( ) att äta ( ) 

Sex barn av tio visa tecknet för tack ( ) och alla barnen börja äta. 

4.2 Enkäter 

Enkäter lämnades ut till de tio barnens föräldrar samtidigt som jag lämna ut blanketten om 

tillåtelse för observation. Samtliga föräldrar svarade på enkäterna. Jag kommer att redovisa de 

svaren jag fick var för sig.   

TAKK används dagligen på ert barns förskola, vad ser ni som fördelar med att 

använda TAKK i förskolan? 

Flera av föräldrarna ser TAKK som en fördel eftersom de tycker att TAKK kan ge barnen ett 

stöd i sin kommunikation samt att med hjälp av tecken kan barnen göra sig förstådda med 

hjälp av händerna innan talet har utvecklats. Även som förälder blir det lättare att kunna förstå 

sitt barn när det använder tecken tillsammans med talet eftersom det inte alltid är lätt att förstå 

vad barnen säger via uttalet. De anser även att tecken är bra eftersom barnen får lära sig att det 

finns mer än ett sätt att kunna kommunicera på än talat språk. Två föräldrar skriver att det är 

positivt eftersom det även gynnar barn med annat modersmål än svenska och med tecken så 

lär sig barnen på förskolan ett gemensamt språk där de kan göra sig förstådda.  

Vad ser ni som nackdelar med att använda TAKK i förskolan? 

Här var det sju av tio som inte ansåg att det fanns någon nackdel med att TAKK används i 

förskolan. Två föräldrar ansåg exempel att om inte talat språk används samtidigt som tecken 

så kan det bli en nackdel för barnet som då inte förstår vad tecknet betyder samt att de ansåg 

att barn kanske istället för talat språk började använda sig av tecken. Ett svar var att 

föräldrarna inte ansåg det som en nackdel att barnen lärde sig tecken. Själva nackdelen var att 

föräldrarna inte alltid själv visste vad deras barn tecknade, vilket kunde bli en frustration för 

barnet som inte kunde göra sig förstådd hemma.  
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Hur har ni upplevt hemma att TAKK används på ert barns förskola?  

Samtliga föräldrar skriver att de har upplevt att deras barn har använt sig av tecken hemma. 

Flera av föräldrarna skriver att deras barn främst har gjort tecken för olika frukter men även 

några ord som många föräldrar känner igen som barnen ofta tecknar hemma. Exempel  

Jobbar ( ), tack ( ), sol ( ) och skor ( ) 

Föräldrarna med barnen i åldrarna 2-3 skrev att deras barn ofta kombinerar både talat språk 

med tecken. De upplever det som positivt då också de lär sig tecken när deras barn förklarar 

vad de olika tecknen betyder. I två enkäter förklarar föräldrarna att varje gång som de sjunger 

hemma så gör deras barn tecken till sångerna, och ibland går deras barn runt hemma och 

sjunger för sig själv samtidigt som tecken används.  

Vad har ni för tidigare erfarenheter av TAKK? 

Sex av tio hade ingen tidigare erfarenhet av TAKK. Tre föräldrar har äldre syskon till barnen 

som går på avdelningen och kom ihåg att även då använde pedagogerna tecken. Dessa tre kan 

några tecken, eftersom de fortfarande kom ihåg vad deras äldre barn visade vad de lärt sig på 

förskolan. En av tre skrev även att storasystern hjälpt till hemma när deras son använt sig av 

tecken, systern har hjälpt till med att visa ”rätt” tecken, samt när sonen var yngre så tolkade 

systern vad det var hennes bror ville ha sagt när han gjorde tecken hemma. Jag fick även veta 

att en förälder har gått en TAKK-kurs eftersom hon själv arbetar inom förskoleverksamheten. 

Hur tror ni TAKK som ett hjälpmedel i förskolan kan påverka talets utveckling? 

Några föräldrar tror att med hjälp av TAKK så kan barns tal påskyndas samt vara en fördel för 

de barn som har lite svårigheter med talet. De anser även att TAKK kan vara ett stöd för de 

barn som är lite sena med talet och underlätta för de barn att göra sig förstådda tidigt. Några 

föräldrar skriver att ett barn som inte har utvecklat talet ändå kan känna sig bekräftad då de 

vuxna förstår dem via tecken. De menar på att tecken kan ge barn som inte har utvecklat talet 

ännu självförtroende. De menar också på att med hjälp av tecken kan barn få en större 

förståelse för att ord kan uttryckas på mer än ett sätt, till exempel via tecken och bilder. Några 

föräldrar är väldigt positiva till TAKK eftersom barn kan kommunicera med varandra både 

verbalt och icke-verbalt.  
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5 Analys 

I analysen kommer jag att koppla det teoretiska ramverket till resultaten från observationerna 

och enkäterna i kapitel 4. 

5.1 Observationer 

Precis som både Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) har förklarat så är det oftast armar 

och händer som ett barn får kontroll över först. Det är lättare att använda sig av motoriken i 

händerna än munnen för att bilda ord. Detta gjorde Pelle vid matbordet när han bad om mer 

mjölk, han hade inte börjat prata och kunde därför inte uttala ordet mjölk men pedagogerna 

hade varje dag gjort tecknet för mjölk när de presenterade dagens lunch. Här hade pojken 

fångat upp tecknet och utan att använda talet så kunde han ändå med hjälp av tecken 

kommunicera med personalen om att det var mjölk han ville ha. Som Heister Trygg (2010) 

också förklarade att via kommunikation kan människor be om något vilket pojken gjorde vid 

matbordet. 

Westerlund (2009), Åkesson, Brodin och Fälth (1997), Heister Trygg (2010) och Bjar och 

Liberg (2003) ansåg att kommunikation inte behöver vara att använda sig av det talade 

språket utan detta omfattar mycket mer, såsom att människor använder exempel sig av tecken 

för att kunna kommunicera med varandra. Det gjorde Maja och Lisa i dockrummet när Maja 

visade tecknet för vatten till Lisa som nickade, ingen av dem behövde använda sig av det 

talade språket för att kunna förstå varandra utan enbart genom att använda sig av tecken så 

kunde Maja ändå samtala med Lisa. Även om Maja och Lisa inte använde sig av talat språk 

kunde de ändå kommunicera med varandra vilket Heister Trygg (2010) påpekar, att barn som 

inte har utvecklat talet ännu ändå kan kommunicera med sin omgivning via till exempel 

tecken och blickar.  

Juul och Jensen (2002) skriver att via kommunikation så skapar människor en personlig 

kontakt med varandra vilket flickorna i kapprummet gjorde när Kajsa går bort till Frida för att 

hjälpa henne med termobyxorna.  

Enligt Westerlund (2009) ”pratar” små barn med andra i sin omgivning genom att till exempel 

använda sig av olika former att uttrycka sig på, vilket Pelle, Maja och Kajsa gjorde i mina 

observationer. Alla tre använde sig av tecken som de sett pedagogerna göra vid många 

tillfällen. Tisell (2009) skriver att när tecken används så är det viktigt att den vuxne har 
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barnets uppmärksamhet för annars kan barnet ha svårt att fånga upp det som tecknas. Jag såg 

att varje gång pedagogerna tecknade så väntade de på att barnet tittade på dem. Det märktes, 

eftersom Pelle, Maja och Kajsa kunde göra tecken till sina kamrater utan en pedagogs 

närvaro.  

Heister Trygg (2010) skrev att syftet med kommunikation är att kunna skapa kontakt samt att 

kunna växla mellan talare och svarare, vilket hände under fruktstunderna då pedagogerna 

frågande vilket frukt barnen ville ha och barnen svarade tillbaka. Ett annat syfte med TAKK 

som Heister Trygg (2010) påpekar är att via kommunikation lär barn sig turtagning vilket 

också skedde under fruktstunderna när barnen satt still och väntade på sin tur för att få visa 

och säga fruktens namn.  

Bjar och Liberg (2003) skriver att barn tar till sig språket genom att lyssna och iaktta sin 

omgivning, precis som barnen på avdelningen gör i samlingar, där pedagogerna ofta använder 

sig av tecken.   

Både Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) förklarar att det är väldigt viktigt att den som 

tecknar tydligt betonar det ordet som tecknas i en mening för att barnen lätt ska förstå vilket 

tecken som hör ihop med vilket ord. Vilket samtliga pedagoger gjorde när de tecknade till 

barnen. 

5.2 Enkäter 

Heister Trygg (2010) skriver att pedagoger som kommit i kontakt med TAKK har upplevt ett 

positivt resultat. Utifrån enkäterna fick jag samma upplevelse av föräldrarna, de ansåg att 

TAKK är positivt och som kan hjälpa barnens språkutveckling. Föräldrarna till de minsta 

barnen upplevde att de kunde förstå sina barn fast att de inte utvecklat ett talat språk.  

Många föräldrar anser att genom att använda sig av tecken så blir det lättare för barnen att 

kunna bygga upp sitt ordförråd samt får det lättare att kunna kommunicera med sin 

omgivning. Detta beskriver också Tisell (2009), att barn som lär sig tecken har lättare att 

kunna kommunicera och göra sig förstådda.  

Föräldrarna anser också att orden får en större betydelse genom att barnen både får höra ordet 

samtidigt som de får se tecknet när de vuxna pratar med dem. Ord kan beskrivas på mer än ett 

sätt menar Vygotsy (1992), Barn upptäcker tillsammans med andra språket och Vygotsy 

menar även att barn får möjlighet att utveckla sitt språk genom samtal med vuxna.  
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I enkäten anser föräldrarna att barnen får stöd i sin språkutveckling när tecken används i 

kombination till tal. Det kan hjälpa alla barn även dem som inte har en funktionsnedsättning. 

Heister Trygg (2010) skriver att tecken blir ett komplement till det talade språket för att 

förtydliga det som sägs. TAKK blir som ett stöd till det lyssnande barnet. Tisell (2009) 

beskriver precis som Heister Trygg att TAKK har blivit allt vanligare i förskolor, att 

pedagogerna använder sig av tecken till vardags och inte bara till de barn med en 

funktionsnedsättning utan till alla barn. Dessa svar har jag också fått fram av föräldrarna 

utifrån mina enkäter.  

Flera av föräldrarna beskrev att de kan förstå sitt barn när det använder sig av tecken samt att 

barnen kan göra sig förstådda med hjälp av sina händer innan talet har utvecklats. Som jag 

tidigare beskrev gjorde Tisell (2009) en liknelse mellan tecken och hur ett barn lär sig att gå. 

Denna liknelse stämmer bra överens med vad föräldrarna svarade. 

Juul och Jensen (2002) menar, att om man ska kunna förmedla information till andra så krävs 

det kommunikation oavsett om det sker verbalt eller icke-verbalt. Detta svarade några 

föräldrar överensstämmande på i min enkät, att tecken är positivt eftersom barnen kan 

kommunicera med varandra utan talet. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag dela upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion. Jag kommer börja att beskriva en metoddiskussion och sedan en 

resultatdiskussion följt av ett förslag på fortsatt forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

En av metoderna som användes i denna studie var deltagande observationer. För att kunna 

genomföra dessa använde jag mig av en loggbok, där förde jag anteckningar vid de tillfällen 

då barnen använde sig av tecken i sin kommunikation. Jag valde observationer eftersom de är 

användbara till att samla in information som behövs för att kunna göra en utvärdering av det 

som sker. Ekholm och Fransson (1984) förklarar att genom observationer kan observatören få 

en helhetsuppfattning av det som händer.  

Jag använde mig enbart av block och penna som jag hade med mig under en två veckors 

period, detta för att snabbt kunna göra anteckningar när jag märkte att barnen använde tecken 

i sin kommunikation.  

Eftersom barnen på avdelningen där jag gjorde mina observationer känner mig samt att jag 

vid tidigare tillfällen har antecknat i block i närheten av dem så var barnen inte främmande 

vid detta arbetssätt. Jag har dessutom diskuterat med barnen tidigare om varför jag förde 

anteckningar så de var inte främmande för detta. Att vara en observatör som barnen känner 

väl kan både vara positivt och negativt har jag upptäckt. Om observatören känner barnen väl 

så finns det en större förståelse för hur barnen reagerar och agerar i olika situationer samt att 

det kan vara svårt att fokusera på kanske det som händer vid observationstillfället. Om 

observatören däremot inte känner barnen så är det lättare att enbart fokusera på situationen 

och inte ha egna värderingar kring det som händer. Det är viktigt som känd observatör att lära 

sig att enbart hålla fokus på det som sker vid observationstillfället.  

Först var jag först osäker på mitt val av block och penna eftersom det inte är lätt att hinna med 

att skriva ner allt som händer och sägs. Med tanke på att jag skulle observera barnens 

användning av tecken så visste jag att jag inte skulle observeras när barnen använde talat 

språk. Detta innebar då att det inte behövde fokuseras och skrivas snabbt för att inte missa det 

som sades.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I lpfö98, reviderad 2010 står det att förskolans uppdrag är att barnen ska få stimulans och 

vägledning av vuxna för att sedan genom egna aktiviteter öka sin kompetens och utveckla nya 

kunskaper. För att detta ska ske behövs det olika språk- och kunskapsformer för att bilda en 

helhet hos barnen. Förskolan ska lägga stor vikt vid barnens språkutveckling. 

Jag såg att avdelning 1 vid förskola A arbetar mycket med barns språkutveckling både genom 

att läsa sagor, sjunga sånger, diskutera med barnen och ha både bild och text på leksaker. 

Pedagogerna använder sig både av tecken och ord vid sånger, sagor, vardagliga ord såsom 

skor, jacka, blöja osv samt att det finns bilder på hur tecknen ser ut till de olika leksakerna. 

Föräldrarna tycker det är viktigt att barnen både får se tecken och höra orden för att TAKK 

ska bli en fördel för barnens språkutveckling vilket pedagogerna på avdelning gör.  

Bjar och Liberg (2003) förklarar att barnen tar till sig språket genom att iaktta och lyssna på 

sin omgivning. Detta gör pedagogerna på avdelningen då de pratar tydligt samtidigt som de 

tecknar till barnen. Pedagogerna ser alltid till att ha ögonkontakt med barnen då de tecknar, 

för att barnen verkligen ska få en förståelse för orden som tecknas.  

Syftet med språk och kommunikation är att skapa kontakt mellan människor och att via 

kommunikationen kan människor dela upplevelser och turtagning vilket Heister Trygg (2010) 

beskriver. Detta upptäckte jag att pedagogerna gjorde, speciellt under fruktstunderna då 

barnen får vänta på sig tur samt att barnen ser på när deras kamrater kommunicerar med 

pedagogen via tecken.  

Tisells (2009) liknelse mellan barnets språkutveckling och hur barnet lär sig gå är en bra 

förklaring när avdelningen har fruktstund. Då kan även de minsta barnen som inte har 

utvecklat ett talat språk berätta vad de vill ha för frukt precis som deras äldre kamrater som 

kan säga frukterna. Här får de minsta barnen samma möjlighet som de äldre och som några 

föräldrar svarade, ökar barnens självförtroende med att de kan svara själv. 

Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) beskriver hur viktigt det är att alla pedagoger som 

använder tecken i arbetet med barn har en utbildning inom TAKK. Jag håller med Heister 

Trygg och Tisell för själv märkte jag att de två pedagogerna som hade utbilning mer 

kontinuerligt använde tecken till barnen medan den tredje pedagogen utan utbilning ofta fick 
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stanna upp och tänka efter vilket tecken det var samt behövde fråga sina kollegor, vilket då 

bidrog till att barnen fick vänta en stund medan kollegorna fick hjälpa till.  

Jag hoppas att alla förskolor i framtiden använder sig av TAKK eftersom det kan  gynna alla 

barn och inte bara de med en funktionsnedsättning. För med hjälp av tecken kan även de barn 

som inte har utvecklat ett talat språk också kommunicera med sin omgivning samt kunna göra 

sig förstådda, vilket då kan öka barnens självförtroende precis som några föräldrar svara i min 

enkät.  

Jag anser att det är viktigt att alla som arbetar med barn i förskolan får en utbildning i TAKK. 

Som jag tidigare skrev så påpeka Tisell (2009) att TAKK egentligen borde ingå i 

speciallärare, specialpedagog och förskollärarutbildningen. Jag håller med Tisell att TAKK 

borde ingå i förskollärarutbilningen för på det sättet får alla pedagoger utbilning inom TAKK 

samt att TAKK kommer då finnas på dem flesta förskolorna runt om i Sverige. Eftersom vi 

arbetar mot en skola för alla så tycker jag det hade varit bra om till exempel TAKK hade 

ingått i förskollärarutbildningen med tanke på att det gynnar alla barn med eller utan 

funktionsnedsättning.  

6.3 Fortsatt forskning 

I denna studie har jag forskat om vad föräldrar har för syn på TAKK i förskolan samt hur 

barnen använder sig av tecken som kommunikation. I en fortsatt forsking hade det varit 

intressant att studera hur TAKK egentligen har gynnat barns språkutveckling genom att 

intervjua föräldrar och barn som fått lära sig tecken i förskolan.  
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Bilaga 1 

Bilagor 

Information 

 

Till föräldrar på XXXXX avdelning XXXXX. 

 

Jag distansstuderar till förskollärare och i min sista delkurs ingår att genomföra en 

undersökande studie. 

 

Den studie jag har valt och som ska ligga till grund för mitt rapportarbete handlar om 

TAKK – Tecken som alternativ kompletterande kommunikation i förskolan. 

Att kunna kommunicera, oavsett om det sker via tecken eller talat språk, är viktigt för oss 

människor. TAKK fungerar som ett hjälpmedel till barns språkutveckling.  

 

I läroplanen för förskolan står det:  

 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

                                      – stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling” 

(Skolverket, 2010 s. 18)

  

Att kunna hjälpa barn med deras språkutveckling samt i öka kommunikationen med sin 

omgivning ser jag som ett viktigt uppdrag i min roll som förskollärare. 

Därför vill jag studera hur barnen använder TAKK vid matsituationer, i både fri lek (barnen 

väljer själv lek/sysselsättning), som i styrd aktivitet (vuxenledd aktivitet). 

 

Jag vill även undersöka vad ni som föräldrar har för tankar om TAKK och önskar därför att ni 

kan avvara lite av er tid att svara på mina enkätfrågor som kommer att skickas ut till er. 

 

Allt material runt studien kommer att behandlas konfidentiellt och alla personer i studien 

kommer ha ett fingerat namn (påhittat namn), vilket innebär att inget material i studien 

kommer kunna kopplas till förskolan eller enskild person. 

 

Allt insamlat material kommer att förstöras efter studien blivit godkänd. 

För att kunna genomföra denna studie behöver jag Er tillåtelse att observera 

barngruppen där Ert barn ingår. Jag ber er därför fylla i blanketten som medföljer detta 

brev och lämna den till personalen vid förskolan senast XXXXX. 

 

 

 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning 

Pernilla Lindén 

 

Har ni funderingar eller frågor får ni gärna höra av er till mig via mejl XXXXX 



   

 

 

Bilaga 2 

Tillåtelse om observation. 
Studie rörande barns kommunikation i förskolan. 

För att kunna genomföra denna studie behöver jag Er tillåtelse att observera 

barngruppen där Ert barn ingår. Jag ber er därför att fylla i blanketten och lämna den till 

personalen senast XXXXX. 

 

Om ni inte ger er tillåtelse kommer detta att respekteras. 

 

All observation kommer att behandlas konfidentiellt och med detta menas att i 

rapporten kommer förskolan att ha annat namn och inga namn på barn eller personal 

kommer att användas. Genom detta kommer det inte vara möjligt att kunna spåra vilken 

förskola eller barngrupp jag har observerat . 

 

Härmed ger jag/vi tillåtelse att observera barngruppen där mitt/vårt barn ingår. 

Observation får genomföras för att ligga till grund för ovanstående studie. 

 

 

Ort___________ Datum _____________ 

 

Barnets namn _________________________ 

 

_______________________________________ 

Förälder/vårdnadshavare 

 

_______________________________________ 

Förälder/vårdnadshavare 

 

 

Härmed ger jag/vi inte tillåtelse till att observera barngruppen där mitt/vårt barn 

ingår. 

 

Ort___________ Datum _____________ 

 

Barnets namn _________________________ 

 

_______________________________________ 

Förälder/vårdnadshavare 

 

_______________________________________ 

Förälder/vårdnadshavare 

 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning 

Pernilla Lindén 

 



   

 

 

Bilaga 3 

Enkätfrågor 

 

1. TAKK används dagligen på ert barns förskola, Vad ser ni som fördelar med att 

använda TAKK i förskolan? 

 

2. Vad ser ni som nackdelar med att använda TAKK i förskolan? 

 

3. Hur har ni upplevt hemma att TAKK används på ert barns förskola? 

 

4. Vad har ni för tidigare erfarenheter av TAKK? 

 

5. Hur tror ni TAKK som ett hjälpmedel i förskolan kan påverka talets utveckling? 

 

 


