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Svensk titel: TAKK- Ett alternativt hjälpmedel för barn att kommunicera med varandra? 
 
Engelsk titel: TAKK- An alternative aid for children to communicate with each other? 
 

 
Abstract 
Användandet av tecken som alternativt kommunikationssätt är något som ökat mer och 
mer i förskolorna. Pedagoger använder då tecken som en förstärkning av de ord som 
förmedlas till barnen för att ge dem en chans att förstå de vuxnas intentioner. I denna 
studie studerades det hur barnen använde sig av TAKK (Tecken som altenativ 
komplement till kommunikation) i sina interaktioner med varandra. Använde de sig av 
TAKK överhuvudtaget och hur använde de sig av det? Fanns det några situationer där 
barnen använde det mer än i andra situationer? Studien redovisar även hur barnens 
kommunikativa kompetens influeras när de använde sig av TAKK. Insamling av empiri 
gjordes med hjälp av observationer som redovisas med både kvantitativ och kvalitativ 
metod. Observationerna utfördes på tre förskolor och sammanlagt fyrtiofem barn deltog 
i studien. Resultatet visade att barnen, i de förskolor som observerats, använde TAKK i 
väldigt låg utstäckning. Detta trots pedagogernas naturliga och kontinuerliga 
användande av verktyget. I de situationer där barnen använde sig av tecken var det 
främst under villkorslösa former till exempel i den fria leken. Resultatet visade att de 
yngre barnen sällan använde sig av TAKK, till större delen använde de sig av gester och 
pekande i sin kommunikation. De barn som hade det verbala språket var de barn som i 
studien använde sig flest gånger av TAKK i sina interaktioner sinsemellan, detta trots 
att TAKK enbart användes vid ett fåtal tillfällen. 
 
 
Nyckelord 
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Tack 
Vi vill rikta ett stort varmt tack till anhöriga, barn, föräldrar och pedagoger som på olika 
sätt medverkat till att denna studie kunnat genomföras. Utan er hjälp hade denna studie 
inte varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare Henrik Hegender som varit 
vårt bollplank som vi kunnat bolla idéer med, samt fått värdefullt stöd av under arbetets 
gång. 
 
Förskollärarutbildningen 2015 
 
Rebecca Lilja och Maria Gustafsson  
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1 Inledning 
 
Under vår studietid har vi fått kunskap och erfarenheter om kommunikationens 
betydelse för barns språkutveckling. Förstärkning av ord är av betydelse när det gäller 
barns ordförråd samt språkliga utveckling, vilket kan göras genom att pedagogen 
bekräftar samt upprepar de ord som barnet söker kunskap om. En form av förstärkning 
kan vara att peka på det barnet riktar uppmärksamhet mot samt verbalt bekräfta vad det 
är barnet ser. Förstärkning med hjälp av tecken är en annan form av stöd för att öka 
barns språkliga kompetens att kunna interagera med andra. Vi har under utbildningens 
gång tagit del av hur tecken kan bidra till att öka barns språkliga utveckling och även ge 
barn ett alternativt verktyg till kommunikation. Vi har olika erfarenheter om 
teckenanvändning i förskolan, dels från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar 
(VFU) samt privata erfarenheter då vi har eller har haft egna barn i förskolan. Vår 
uppfattning är att metoder som TAKK, används till stor del i förskolorna idag och att 
barnen har stor kunskap om olika tecken och hur de används. Vi har sökt bland tidigare 
forskning om hur användandet av TAKK sker mellan barnen men inte hittat någon 
forskning som rör just det specifika området. Våra intentioner med denna studie var att 
utifrån observationer ta reda om och hur barns interaktioner med varandra sker med 
hjälp av TAKK. 
 
TAKK är en metod som har som grund att de betydelsebärande orden i en mening 
förstärks med tecken. Oavsett kulturell bakgrund eller om det finns någon 
funktionsnedsättning så är TAKK ett bra redskap menar Heister Trygg (2010). TAKK 
stöttar alla barns kommunikativa språkliga utveckling och lärande. De barn som av 
olika anledningar har svårigheter att kommunicera kan lättare lära sig att uttrycka sig 
med hjälp av TAKK. 
  
Människan är en social individ som vill kommunicera och göra sig förstådd med de som 
finns i dess omgivning. Redan efter födseln börjar små barn göra sina första försök att 
kommunicera med människor i sin omgivning, vilket visar sig genom gester, mimik, 
kroppspråk och läten (Hwang & Nilsson, 2011). På grund av olika orsaker som 
exempelvis någon form av funktionsnedsättning eller olika kulturella bakgrunder så kan 
det ibland finnas olika svårigheter till kommunikation. För individer som av olika 
anledningar har svårigheter med det verbala språket kan tecken och gester ses som ett 
komplement som bidrar till att göra kommunikationen lättare (Iverson & Goldin-
Meadow, 2005).  
 
Nuförtiden används tecken mer kontinuerligt i kommunikationen med barn, tidigare var 
det mestadels barn med språksvårigheter, någon form av funktions- eller 
hörselnedsättning som erbjudits tecken i sin kommunikation.  Barn som får stöd i form 
av tecken upplevs få en snabbare utveckling av talet (Tisell, 2009). 
 
I förskolan ses tecken som ett komplement till det verbala språket och bidrar till barns 
kommunikation, men även till barns språkliga utveckling och lärande. I läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) belyses värdet av att kommunicera. Barn i 
verksamheten behöver ges möjligheter till att kommunicera genom olika 
uttrycksformer, genom verbalt och icke verbalt språk. Förskolan har ett ansvar att 
verksamheten anpassas till alla barn enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010). De barn som av 
olika anledningar är i behov av stöd ska erbjudas detta när de vistas i verksamheten. I 
skollagen (2010:800) beskrivs det att pedagoger ansvarar för att stödja och stimulera 
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barnen utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Detta för att främja att en 
fortsatt utveckling och ett lärande sker. Varje individuellt barn ska ges samma 
förutsättningar till att nå de kunskapsmål som finns i verksamheten samt att utvecklas 
och lära i samvaro med varandra. 

Barn lär sig av varandra i sociala sammanhang. För att bli delaktiga i dagens 
kommunikativa samhälle spelar förskolan en värdefull roll med att bidra till att barnen 
får de kunskaper och erfarenheter de behöver. Ges barn förutsättningar till att 
kommunicera på olika sätt ökar det barnens språkliga utveckling och lärande, något som 
de har nytta av i det sociala sampelet (Säljö, 2010). 

Att använda tecken som komplement när man talar med barn medför, enligt en studie av 
Wagner- Cook och Goldin- Meadow (2006), att barn lättare förstår vad den vuxne vill 
och menar. Deras studie visar att de tecken som barn lär sig i förskolan kan hjälpa dem 
att uttrycka sig mer förståeligt om de till exempel behöver hjälp eller vill visa något. 
Detta resultat visar även Kulttis (2014) studie att tecken är ett bra komplement till det 
verbala språket, framförallt för de mindre barnen för att göra sig förstådda.  Hon skriver 
att tecken som stöd i förskolan är ett bra verktyg mellan barn och vuxna för att kunna 
kommunicera. 

 

2 Bakgrund 
 
Mycket av tidigare forskning som vi funnit rör hur individer med exempelvis Downs 
Syndrom eller hörselnedsättningar använder sig av tecken i sin kommunikation. 
Användandet av tecken visar på positiva effekter när det gäller kommunikationen 
mellan vuxna och barn. Barnen blir mer involverade i samspelet och kan göra sig 
förstådda i sin kommunikation med hjälp av tecken (Wagner-Cook & Goldin-Meadow, 
2006; Hwagn och Nilsson 2011 & Kultti 2014). Men hur är det med barn som inte har 
någon funktionsnedsättning? Använder de sig av TAKK när de kommunicerar i 
verksamheten? Hur använder barnen sig av TAKK? Det är intressant och relevant för 
personal i verksamheter där TAKK används att se om och hur barnen interagerar med 
varandra med hjälp av TAKK.   
 
2.1 Styrdokument 
 
I Barnkonventionen lyfts det bland annat att alla barn har lika värde, rätt till utveckling 
och har rätt att uttrycka sin mening. (Barnkonventionen, 2015-09-07). Även i läroplanen 
för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) framskrivs det att ”Förskolan ska främja alla 
barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” samt ”Språk och lärande 
hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga 
stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling” (Skolverket, 2010. ss 2 & 7).   
 
2.2 Centrala begrepp  
 
Inom teckenanvändning finns det många olika begrepp och för att underlätta för läsaren 
kommer dessa begrepp att belysas. Begreppen i sig är snarlika vilket kan göra det svårt 
för läsaren att förstå de olika begreppens innebörd. Vi tar även upp internationell 
användning av tecken samt beskrivningar om hur de används.  I studien används främst 
begreppet TAKK, anledningen till detta val grundar sig på att TAKK är den metod som 
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är mest relevant för det vi ville undersöka i studien. TAKK riktar sig till alla barns 
språkliga utveckling, vare sig det finns någon form av funktionsnedsättning hos barnet 
eller inte (Siren, 1997 & Tisell, 2009)  
 
2.2.1 Tecken till tal, TTT 
 
Tecken Till Tal, TTT används till människor med tal- och hörselstörningar. Precis som 
med verktyget TAKK tecknas det mest betydelsefulla ordet/orden i en mening t.ex. äta 
eller kissa. Tecknet blir då ett stöd till det verbala språket vilket hjälper barn att lättare 
förstå eftersom de både får det verbala och det icke verbala språket presenterat för sig. 
De flesta tecknen i TTT grundar sig på teckenspråket, men är i vissa fall förenklade för 
att göra det lättare för barn att förstå dem. På så sätt underlättar det för både barn och 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att använda sig av tecken för att 
kommunicera (Westerlund, 2009). 
 
2.2.2 Tecken som stöd, TSS 
 
Precis som TTT är TSS, riktad till hörselskadade och vuxendöva. Sirén (1997) tar upp i 
sin forskningsrapport att de individerna ofta har ett fungerande talspråk. Förståelsen för 
språket finns men på grund av sin hörselnedsättning finns behovet av att få meningarna 
förstärkta med hjälp av munrörelser och tecken. Då kombineras tecken, med läppläsning 
samt det verbala språket, vilket underlättar för individen att förstå helheten av det som 
förmedlas (a.a.). TSS är inget eget språk utan är till för att stödja avläsningen i det 
verbala språket. I kombination med tydliga munrörelser hur ord uttalas kompletteras 
och stöds orden med hjälp av tecken från det svenska teckenspråket.  Precis som med 
TTT återges inte varje ord i en mening utan endast de betydelsebärande orden. Det som 
skiljer de två metoderna åt är att om TSS ska kunna fungera som kommunikationsmetod 
måste alla som deltar i kommunikationen ha en gemensam kunskapsgrund.  Detta för att 
alla behöver veta vad de tecken som används betyder (HRF, 2011).   
 
2.2.3 Teckenspråk, STS 
 
Det svenska teckenspråket, STS, är, enligt Nelfelt (2001) vanligtvis primärspråket för 
bland annat de individer som redan vid födseln har en grav hörselnedsättning. Det kan 
också vara ett komplementerande språkverktyg för de barn som har döva föräldrar. Det 
som skiljer det svenska teckenspråket från det verbala svenska språket är att både 
grammatiken och ordförrådet är annorlunda. Själva användningen av teckenspråket 
uttrycks med hjälp av kroppsrörelser så som till exempel händer, mun och ögon. En del 
tecken ser likadana ut när de tecknas men har olika betydelser. De olika tecknen får sina 
rätta betydelser med hjälp av tecknarens ansiktsuttryck (a.a.).   
 
2.2.4 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK 
 
TAKK är ett redskap där pedagogen använder sig av tecken i sin kommunikation med 
barn. Tisell (2009) beskriver att det innebär att pedagogen med hjälp av handrörelser 
tecknar de betydelsebärande orden i en mening i sin kommunikation med barn. 
Handrörelserna är lätta för barnet att imitera vilket gör att även små barn med hjälp av 
tecken lär sig att göra sig förstådda. Med hjälp av flera olika uttrycksformer som att se, 
höra och göra orden så lär sig barnet snabbare det tecknande ordets innebörd och ordet 
stannar lättare hos barnet. Barn har lättare att teckna ett ord än att säga det vilket 
underlättar för barn att kommunicera, bygga ordförråd och utveckla språket. Tecken 
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hjälper alla barn att utveckla och lära sig språk (a.a.). Tecknen i TAKK används enligt 
Sirén (1997) som ett redskap där barnet är på väg mot att utveckla det verbala språket, 
om talet inte räcker till så kompletterar tecknen det talade språket. TAKK är ett verktyg 
som kompletterar och underlättar för barn att kommunicera och göra sig förstådda (a.a.) 
 
2.2.5 Skillnader mellan de olika teckenbegreppen 
 
TTT, TSS och STS har samma grund, de tre kommunikationssätten riktar sig mot 
människor som har olika grader av tal- och språknedsättning.  TTT är en förenklad 
version av STS och används mer frekvent till barn som inte har så grav tal- och 
språknedsättning då det betydelsebärande ordet/orden i en mening tecknas. STS riktar 
sig mer till de som har nedsättning i form av tal och/eller hörsel. STS är primärspråket 
för de som behöver det för att kunna kommunicera medan TTT är mer ett verktyg som 
kompletterar det verbala språket för de med tal- och språknedsättning (HRF, 2011; 
Sirén; 1997; Tisell, 2009; Westerlund, 2009). 
 
Till skillnad mot TTT och TSS är inte TAKK riktad mot en specifik målsgrupp. TAKK, 
TTT och TSS kan användas av alla oavsett om det finns någon funktionsnedsättning 
eller inte. Men TAKK är benämningen av den metod som används vid 
teckenanvändning hos individer som inte har någon hörsel eller funktionsnedsättning. 
TAKK är ett verktyg för att stimulera barns språkutveckling, pedagogen kan lättare 
möta barnen där de är i sin språkliga utveckling och stötta dem så att en fortsatt 
utveckling av talet sker (Sirén 1997; Tisell 2009). 
 
2.3 Användning av tecken internationellt 
 
Användning av tecken internationellt skiljer sig inte så mycket från det svenska 
användandet av TAKK. Grunden i det hela är det samma, att de betydelsebärande orden 
i en mening förmedlas med stöd av tecken, vilket görs för att bidra till språklig 
utveckling samt för att öka den kommunikativa kompetensen hos barn. En skillnad 
internationellt jämfört med Sverige är att de internationellt benämns som ”signs” samt 
”gestures”.  
 
2.3.1 ”Signs” 
 
Kullti (2014) benämner den internationella användningen av tecken för ”signs”. Dessa 
signs används genom att kombinera tecken med det verbala språket vilket gör denna typ 
av kommunikation till ett bra verktyg för barns språkutveckling. Framförallt för de 
mindre barnen som hjälps vidare i sin kommunikation och får lättare att göra sig 
förstådda. Enligt Wagner-Cook och Goldin- Meadow (2006) bidrar signs till att barn 
lättare kan förstå de vuxnas intentioner när det verbala språket förstärks med tecken. 
Genom att barnen ser de tecken som den vuxne använder sig av så imiterar barnet de 
tecknen vilket i sin tur leder till att deras språkliga kompetens utvecklas.  
 
2.3.2 ”Gestures” 
 
Iversin och Goldin-Meadow (2005) använder benämningen ”gestures” när de i sin 
studie tar upp teckenkommunikation. Att använda gester i barns tidiga språkutveckling 
hjälper dem att framföra samt kommunicera den information som de inte kan uttrycka 
verbalt. Ett exempel är pekgesten, en teknik som hjälper barn att visa vad de menar. 
Med hjälp av en kombination med gester och ord hjälps barnen att förmedla sin 
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kommunikation på två sätt istället för en. Med detta menar Iversen och Goldin-Meadow 
(a.a) att ett barn exempelvis kan peka på en kopp och säga min, när barnet vill förmedla 
vilken kopp som tillhör barnet. 
 
2.3.3 Användning av gester och tecken 
 
Bosiwa och Bronteng (2005) menar att användning av gester och tecken varierar 
beroende på vilken kultur som råder, i exempelvis Ghana är det angeläget att medvetet 
reflektera över användandet av tecken och gester. Detta då gestikulerande med händer 
kan ses som en förolämpning mot den man kommunicerar med. Om till exempel ett 
barn håller upp fem fingrar mot ett annat barn så är det en förolämpning riktad mot det 
barnets mamma, medan det i Sverige betyder stopp eller siffran fem. Enligt Bosiwah 
och Bronteng (a.a) har användandet av gester i skolan visat en positiv påverkan hos 
barnen i Sydafrika. Däremot måste läraren oavbrutet anstränga sig och reflektera så att 
de gester som är meningsfulla och relevanta lärs ut på rätt sätt så att läraren inte råkar 
lära ut gester som kan vara förolämpande. Ska läraren till exempel lära ut ordet lejon 
krävs det att en meningsfull gest eller tecken tillsammans med ljud lärs ut för att 
lärandet ska bli meningsfull för barnen. 
 
2.4 Sociokulturellt perspektiv 
 
Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet under studien för att vi ville se 
hur barnen interagerar och lär sig av varandra.  Det sociokulturella perspektivet 
fokuserar på social samvaro, att människan lär i samverkan med andra i olika sociala 
kontexter. Samspel med människor har en stor roll i människans språkliga utveckling. 
Genom att interagera med människor i vår omgivning tillägnar vi oss kunskaper om hur 
man som individ bör agera i samhället. I den sociala samvaron med andra så tillägnar 
sig människan även kunskaper om sig själv samt om hur denne bör vara mot andra 
(Säljö, 2010). Liberg (2007) belyser människans sociala sampel och hur vi människor 
tillägnar oss kunskap och förståelse om oss själva samt om andra när vi kommunicerar 
och interagerar med varandra. Säljö (2005) poängterar att vi tillsammans med 
människor i vår omgivning skapar mening med våra liv och lär oss förstå både oss 
själva och den omvärld vi befinner oss i. Men för att man som individ ska få förståelse 
för detta så behöver människan till exempel kunna lösa problem, läsa och kunna 
resonera. Finns det någon form av funktionsnedsättning eller någon språklig svårighet 
hos individen så är olika uttrycksformer ett bra redskap som hjälper individen att göra 
sig förstådd. Förskolan har betydelse för barns sociala sampel. Finns det erfarna och 
kunniga pedagoger i verksamheten som stöttar och vägleder barnen med alternativa 
kommunikationssätt så gynnas barnens språkliga kompetens och utveckling (a.a.). 
 
Lev Vygotskij (1896-1934) är den teoretiker vars arbeten lagt grunden för det 
sociokulturella perspektivet. Vygotskij menade att människan utvecklas genom samspel 
med andra människor och med vår omgivning. Det är kommunikationen mellan 
individer som påverkar vår inlärning. Dock finns det vissa problem med detta då 
människan endast kan förstå begreppets innebörd om det betyder samma sak för varje 
individ oavsett vart i världen de befinner sig. Kroppsspråket kan till en viss del 
förtydliga vad människan försöker att förmedla i sin kommunikation (Säljö, 2005). 
Mycket av den kunskap vi människor besitter har vi lärt oss i sociala sammanhang 
vilket Vygotskij framhåller, han lyfter även imitationen som ett viktigt redskap i barns 
lärande. Barn gör vad andra barn gör och lär sig på så sätt av varandra. Genom 
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interaktioner med mer kunniga kamrater eller vuxna i sin omgivning tillägnar sig barnet 
värdefulla kunskaper och erfarenheter. Detta benämns som den proximala 
utvecklingszonen (Williams, 2006). 
 
2.5 Tidigare forskning 
 
Många av tidigare studier när det gäller forskning kring teckenanvändning är gjorda i 
USA. Forskning som belyser TAKK som ett verktyg för att gynna barns 
språkutveckling är något som bland annat Wagner- Cook och Goldin-Meadow (2006) 
gjort. Deras resultat visar att tecken gör det lättare för barn att uttrycka sig om de till 
exempel behöver hjälp med något. Det underlättar även för barnen att förstå de vuxna 
när de kombinerar det verbala språket med att teckna de betydelsebärande orden. Detta 
såg även Kultti (2014) i sin studie, utförd i Sverige, att barns språkliga utveckling och 
lärande gynnas om pedagogen bidrar med att sätta ord på det barnet ännu inte lärt sig 
uttala. Wagner- Cook och Goldin-Meadow (2006)  såg i sina resultat, baserade på 
observationer, att om de vuxna i barnens närhet använder sig av flera olika uttryckssätt 
när de kommunicerar med barnen så kan barnen lättare att förstå de vuxnas intentioner. 
Även Daniels (1995) diskuterar utifrån sitt resultat om värdet i att pedagogen 
kombinerar olika uttrycksformer i sin kommunikation med barn. Hans resultat pekar på 
att både hörande barn och barn med hörselnedsättningar får den vuxnes intentioner 
förmedlad till sig om det finns en kombination av olika uttrycksformer. Vare sig det 
finns någon form av funktionsnedsättning eller inte hos barnen så ges barnen med hjälp 
av tecken olika möjligheter att kommunicera med varandra (a.a.).  
 
TAKK ökar barnens kommunikativa interaktioner mellan varandra visar en studie av 
DiCarlo, Strickling, Banajee och Reid (2001). Studien är genomförd i en barngrupp där 
hälften av de barn som medverkar i studien har en försenad språkutveckling medan 
andra hälften har en karakteristisk språkutveckling. Deras resultat visar att barns verbala 
ansatser till kommunikation inte påverkas negativt av TAKK, oavsett hur barnens 
språkutveckling såg ut. I Hendler Lederer och Battaglia (2015) studie, från New York, 
gällande berättande med ord och gester såg de att de barn med försenat tal som använde 
sig av gester i sin kommunikation kunde göra sig mer förstådda.  
 
Wagner-Cook och Goldin-Meadows (2006)  studie visar att barn imiterar och använder 
sig av de tecken som pedagogerna lär ut vilket underlättar för barnen att kommunicera 
med de vuxna för att bli förstådda. Detta resultat fick även Kultti (2014) i sin studie där 
hon drar slutsatsen att tecken är ett bra verktyg mellan barn och vuxna när det gäller 
språk och kommunikation. Tecken kompletterar det verbala språket så att det underlättar 
för barnen att förstå de vuxnas intentioner.  
 
Heister Trygg (2004) beskriver TAKK som ett verktyg till individer som bidrar till att 
utveckla deras kommunikativa och språkliga förmåga. TAKK ses som ett redskap som 
hjälper vuxna och barn att språkligt samspela med varandra på ett förståligt och 
jämställt sätt samtidigt som barnens talutveckling främjas. Detta skriver även Tisell 
(2009) som hävdar att tecken hjälper alla barn med sin språkutveckling. Vid 
användandet av TAKK tecknar pedagogen inte hela meningar utan tecknar endast de 
viktigaste orden i meningen vilket i sin tur gör det tydligare för mottagaren att förstå 
vad som menas. 
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2.6 TAKK i förskolan 
 
Genom att använda TAKK i förskolan ges alla barn oavsett etnicitet eller 
funktionsnedsättning möjlighet att vara med och kommunicera med de vuxna och göra 
sig förstådda. Detta är något som Tisell (2009) vill uppmärksamma. Det är inte enbart 
barn med någon form av funktionsnedsättning som behöver tecken som stöd i 
förskolorna utan det är ett bra verktyg till alla barn oavsett bakgrund att få talet 
förtydligat med hjälp av tecken. Detta skriver även Heister Trygg (2010) men hävdar att 
man som pedagog ändå bör vara medveten om att språkförståelse oftast kommer före 
den verbala språkanvändningen. Det är vanligt att framförallt flerspråkiga barn förstår 
mer än vad de själva kan uttrycka i talet vilket ibland kan skapa en frustration hos 
barnen. Det är här TAKK kommer till användning då det verktyget kan minska 
frustrationen eftersom barnen kan uttrycka sig och få framföra det de vill ha sagt med 
hjälp av tecken. 
 
Enligt Heister Trygg (a.a) har tecken som stöd används i årtionden framförallt till barn 
med en funktionsnedsättning. Det har dokumenterats en positiv effekt hos dessa barn 
vid användning av TAKK vilket även går att se barn utan funktionsnedsättning. Det är 
alltså enligt Heister Trygg (a.a) konstaterat att TAKK faktiskt har en positiv påverkan 
på samtliga barn i förskolan eftersom tecken tydliggör det verbala språket för dem. 
TAKK hjälper barn att uttrycka sig, benämna och förstå sin omvärld på ett bra och 
givande sätt. Vidare menar Heister Trygg (a.a) att det är viktigt att kontinuerligt och 
systematiskt fortsätta att använda TAKK i förskolan även när barnen har kommit långt i 
sin verbala språkutveckling. Detta eftersom det alltid ska finnas ett verktyg till alternativ 
kommunikation om det skulle behövas (a.a.). 
 
Studier visar att pedagogers användning av TAKK inte alltid är så lätt. Heister Trygg 
(a.a.) poängterar att TAKK är ett bra material att använda sig av men lyfter en 
problematik med verktyget. Hon menar att det är många pedagoger som är rädda att 
teckna fel och väljer då att inte teckna alls. Bosiwah och Bronteng (2005) lyfter även de 
en form av problematik gällande TAKK, men med fokus på pedagogernas roll. De 
menar att pedagogerna använder sig av meningsfulla gester men endast vid specifika 
tillfällen. Därför hävdar de att det är värdefullt om pedagoger får relevant och fortsatt 
utbildning inom tecken för att på bättre sätt kunna kommunicera med barn och ge dem 
bättre förutsättningar att bli hörda. 
 
2.7 Sammanfattning 
 
Den metod som används för att hjälpa döva och hörselskadade att kommunicera är STS, 
här används till stor del handalfabetet i kommunikationen. TTT, TSS och TAKK är de 
metoder som används för att förstärka enstaka begrepp i en mening. Alla tre metoder 
används för att stimulera språkutveckling och bidra till ökad kommunikation hos 
individen. De metoder som mer riktar sig till individer med hörsel eller annan 
funktionsnedsättning är TTT och TSS. När det inte finns någon hörsel eller 
funktionsnedsättning så är TAKK det begrepp som används för att öka barns språkliga 
kompetens. TAKK är den metod som valts i studien då den inte riktar sig mot en 
specifik målgrupp. Internationellt benämns användning av tecken som ”signs” och 
gestures”. Grunden med ”signs” är densamma, de betydelsebärande orden tecknas 
medan ”gestures” mer visar sig genom gester och pekande.  
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Barn lär av och med varandra när de imiterar och samspelar tillsammans vilket 
möjliggör att barnen tillägnar sig nya värdefulla kunskaper och erfarenheter. Detta är en 
del av det som det sociokulturella perspektivet handlar om som riktar sig mot samspel 
och lärande i grupp. Sociokulturella perspektivet valdes då studien belyser hur, om samt 
i vilka situationer barn använder sig av TAKK när de interagerarar med varandra.  
 
I de studier vi har tagit del av har samtliga forskare använt sig av observationer som 
metod för att fånga situationer precis när det händer. Det går även att se en 
sociokulturell grund i studierna då de har fokus på barns interaktioner och lärande med 
hjälp av tecken.  Tidigare forskning belyser tecken som ett komplement till alla barns 
språkutveckling oavsett om det finns funktionshinder eller ej. Vidare redovisas att barn i 
behov av extra stöd för sin språkutveckling kommer framåt både i språk och lärande när 
de använder sig av TAKK. Studierna visade även på en viss problematik när det gäller 
pedagogernas användning av TAKK. En del pedagoger upplever en rädsla att göra 
tecknen fel och väljer då att inte teckna alls. Pedagogerna behöver stöd i form av 
kompetensutveckling när det gäller tecken, men även stöd att komma igång och 
använda tecken så det blir en naturlig och kontinuerlig del i det vardagliga arbetet med 
barnen i verksamheten.  Genomgående i studierna är kommunikationerna mellan barn 
och vuxna i fokus vilket i sig är relevant för barnens utveckling. Barnens egen 
kommunikation med varandra med hjälp av TAKK nämns inte, förutom i studier gjorda 
med barn som har någon form av funktionsnedsättning.  
 
 
3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka i vilka situationer barnen använder sig av TAKK 
och även på vilket sätt barnens sociala samspel influeras med hjälp av TAKK. Studien 
genomförs med syftet att bidra till att öka kunskapen om hur TAKK kan vara ett 
hjälpmedel som bidrar till barns sociala interaktioner med varandra. Förståelsen uppnås 
genom att observera och analysera barnens interaktioner med hjälp av TAKK. 
 
3.1 Frågeställningar; 
 

• I vilka situationer använder sig barnen av TAKK i förskolan? 
• Hur använder sig barnen av TAKK i sina interaktioner med varandra? 
• Hur influeras barnens kommunikativa kompetens med hjälp av TAKK i 

förskolan? 
 

 
4 Metod 
 
I denna del beskriver vi hur studien genomfördes. Vi presenterar den metod vi använde, 
vilka urval vi gjorde och vad de forskningsetiska principerna innebar för vår studie. 
Metoddelen tar även upp hur vi gick tillväga i insamlandet av empiri samt hur vi 
bearbetade den data som vi samlat in och avslutad med metodkritik. Det sociokulturella 
perspektivet blev under studien ett analysverktyg då vi tittade på barns lek och det 
samspelta lärandet. Det hjälpte oss att hålla fokus på vad barnen gör och vad de lär sig 
genom att imitera varandra. 
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4.1 Observation som metod 
 
Vi har valt att samla in material genom observationer då vi har fokuserat på barns 
interaktioner i olika verksamheter. När man som observatör observerar något så ser 
observatören, utifrån sin synvinkel, det som sker just då vid precis det tillfället.  
Observationer passar sig bra för studier där man som observatör vill redogöra för hur 
något verkligen är (Lantz, 2011). Denscombe (2009) tar upp att man kan inta två olika 
perspektiv vid observation, deltagande observation och systematisk observation. Vi 
valde att använda oss av båda perspektiven under våra observationer. Genom att vistas i 
verksamheter där barnen kände sig trygga så ville vi fånga det som hände just då, men 
utan att tappa fokus på var, när och hur tecknen användes. Barns interaktioner med 
varandra med stöd av TAKK var den aspekt vi fokuserade på under de observationer vi 
genomförde. Vi genomförde observationerna gemensamt för att försöka samla så 
fullständig empiri som möjligt.  
 
4.1.1 Deltagande observation  
 
Deltagande observation innebär att observatören är ute i verksamheten och blir en del i 
barnens vardag utan att direkt störa eller lägga sig i det som sker. Observatören kan då 
välja att hålla sig lite dold i bakgrunden för att observera det som sker och sägs. 
Observatören försöker att göra sig så osynlig som möjligt för att kunna få ut mer av 
observationen, detta för att observationsdeltagarna ska agera så naturligt som möjligt 
(Denscombe, 2009). Denna typ av observation användes då vi ville se och få en ökad 
förståelse för hur, om och i vilka situationer barn använde sig av TAKK när de 
interagerade med varandra i verksamheten. 
 
Deltagande observation innebär både för och nackdelar för observatören.  Som fördel 
kan nämnas att deltagarna för studien befinner sig i sin naturliga miljö och observatören 
kan fokusera på det som sker, på detaljerna i situationerna som observeras. Som nackdel 
kan nämnas att tillförlitligheten av data inte blir så trovärdig då data nedtecknas efter att 
observationen genomförts. 
 
4.1.2 Systematisk observation 
 
Systematisk observation innebär att man som observatör följer en viss plan. 
Observationsplanen är förbestämd med hur ofta man som observatör planerat att göra 
sina observationer och när man planerat göra dem, samt vilka typer av hjälpmedel som 
kommer användas under observationerna. Ett hjälpmedel som är bra för denna typ av 
observation är till exempel videokamera. Systematisk observation lämpar sig bra när 
man som observatör vill undersöka hur många gånger någonting sker (Denscombe, 
2009). Vi valde att använda systematisk observation för att registrera hur många gånger 
dagligen barnen använde sig av TAKK i sina interaktioner med varandra. 
 
Det finns både för och nackdelar när man som observatör använder sig av systematiska 
observationer för att samla in data. Några fördelar är att det som sker noteras och inte 
det som sägs, mycket data samlas snabbt in på rätt så kort tid. Finns det fler som 
observerar samma situation blir observationerna dessutom mer tillförlitliga. Några 
nackdelar med denna metod är att observatören inte vet varför något sker då fokus 
istället legat på antalet gånger något inträffar. (Denscombe, 2009). 
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4.2 Urval 
 
Vi valde att skicka ut informationsblad (Bilaga B & C) med intresseanmälan till tio 
förskolor vilket gav dem möjlighet att välja om de ville ta emot oss eller inte. Vi gav 
dem information om vilka vi var, vad vi planerat observera samt vilka veckor vi 
planerat att komma på besök. Informationsbladet innehöll även vårt syfte med de 
observationer vi planerade att genomföra, våra frågeställningar vi sökte svar på samt 
information om vilka etiska överväganden som behövdes tas hänsyn till. Tre stycken 
förskolor svarade på vår förfrågan som gav oss tillåtelse att komma och utföra 
observationer. Vi fick en tidsram där de gav oss en dag per förskola till att utföra våra 
observationer. 
 
4.2.1 Val av förskolor 
 
Vi valde att göra våra observationer på tre förskolor där pedagogerna använder sig av 
tecken som en naturlig del i det vardagliga arbetet med barnen i verksamheterna. 
Anledningen till att vi har valt att observera på tre förskolor är att vi endast fått tillstånd 
att genomföra observationer en dag per förskola.  Att observera en dag på endast en 
förskola skulle gett oss väldigt begränsad underlag till vår studie.  
 
Samtliga tre förskolor låg belägna i en medelstor kommun i Södra Sverige. En 
avdelning på varje förskola hade givit samtycke till deltagandet i studien. På de tre 
förskolor som lämnat samtycke till studien arbetade totalt nio pedagoger samt en 
assistent varav de flesta var väl insatta i hur TAKK används. Pedagogerna informerade 
oss lite innan vi började observera om hur de arbetade med TAKK med barnen, 
exempelvis arbetade de med veckans tecken och under samlingarna uppmanade de 
barnen att använda TAKK som komplement till det verbala språket. Att pedagogerna 
var insatta i hur TAKK användes visade sig även under observationerna genom att 
pedagogerna på ett naturligt och kontinuerligt sätt använde sig av TAKK i de flesta av 
sina interaktioner med barnen.  
 
4.2.2  Val av deltagare 
 
De vårdnadshavare som hade barn i de förskolor där observationerna genomfördes fick 
informationsblad (Se Bilaga D) där de erbjöds möjlighet att antingen samtycka till att 
deras barn fick medverka i studien eller avböja barnets deltagande. I informationsbladet 
beskrevs vad vi planerat undersöka, hur vi skulle genomföra undersökningen samt 
vilken vecka vi tänkt vara på plats i förskolan. Vårdnadshavarna gavs även information 
om vetenskapsrådet etiska övervägandena i informationsbladet. Totalt deltog 45 barn i 
åldrarna 2 till 5 år i studien, alla med varierande språklig utveckling och några hade ett 
annat modersmål. På två av förskolorna fanns det barn med någon form av 
funktionsnedsättning som till exempel Downs Syndrom eller hörselnedsättning.  
 
4.3 Etiska överväganden 
 
Alla som önskar ta del av resultatet ska ges möjlighet att göra det därför måste alla som 
deltar i undersökningen förbli anonyma (Hermeren, 2011.). Utifrån de observationer vi 
tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2012).  
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• Informationskravet, innebär att vi som observatörer har informerat deltagarna i 
undersökningen syftet med vårt arbete.  

• Samtyckeskravet innebär att vi informerat deltagarna att de har rätt att tacka nej 
till deltagande i undersökningen. Information om deras rätt att de när som helst 
under arbetets gång kan välja att avbryta sitt deltagande. 

• Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas ska förbli anonyma, skrivs namn i 
resultatet kommer fiktiva namn användas. Detta för att säkerställa att deltagarnas 
identitet aldrig ska kunna röjas, de ska förbli anonyma. 

•  Nyttjandekravet tar upp att de data som samlats in under observationerna endast 
kommer användas till detta arbete. När arbetet är klart kommer all insamlad data 
att raderas (Vetenskapsrådet, 2012) 

 
När man gör en studie där barn är involverade måste man ta hänsyn till alla barns 
rättigheter. Även de barn som inte har det verbala språket så ska ges möjlighet att själva 
bestämma om de vill vara delaktiga i studien eller inte. Dessa barn kan använda sig av 
kroppsspråk, gester eller tecken för att förmedla vad de inte kan säga verbalt (Alderson, 
2008). 
 
4.4 Insamling och bearbetning av data 
 
Vi ville fånga det som hände på plats just då och just där, genom att vara i 
verksamheten där barnen vistades. Fokus låg på om, när och hur barnen använde sig av 
TAKK i sina interaktioner med varandra vilket gav oss helt nytt material. För att kunna 
samla in data genom det vi observerade använde vi oss av observationsprotokoll (se 
Bilagor E & F) och observationsschema (se Bilaga G). 
 
Kvantitativ metod användes i insamlandet av empirin genom att observationerna 
fokuserar på hur ofta någonting sker.  Även kvalitativ metod användes i insamlandet 
och bearbetningen av empirin då det under observationerna även fanns ett fokus på att 
försöka förstå och hitta mönster utifrån de situationer som observerades (Denscombe, 
2009) Den kvantitativa metoden användes då vi ville observera om och hur många 
gånger barnen använde sig av TAKK i sina interaktioner. Vi valde även att observera 
hur många gånger barnen enbart valde att använda sig av det verbala språket samt 
noterade om det tog stöd av pedagogen i form av TAKK.  Den kvalitativa metoden 
använde vi genom att hitta olika mönster utifrån de situationer där barnen valde att 
använda sig av TAKK.  
 
Sammanställning av resultatet visas både genom stapeldiagram samt analys av 
observationerna. Resultaten redovisas tillsammans med de frågeställningar som 
presenterats i syftet. Studiens insamlade data kategoriserades först in i olika grupper för 
att underlätta arbetet med analysen. Kategorier vi kunde finna var i vilka olika 
situationer TAKK användes, hur ofta TAKK användes jämfört med hur ofta enbart det 
verbala språket användes. Vi fann även mönster i på vilka sätt barnen använde sig av 
TAKK i sina interaktioner sinsemellan, exempelvis för att tillkalla uppmärksamhet och 
förmedla vad de önskar. De kvalitativa data sammanställdes och presenteras med stöd 
av egna kommentarer samt citat från studien.  
 
 
5 Resultat 
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I denna del redovisas de resultat som framkommit under studien. Vi börjar med 
resultaten och avslutar med en sammanfattning och analys av resultatet. Varje del i 
resultatet svarar på de tre frågor som var syftet med studien;  
 

1. I vilka situationer använder sig barnen av TAKK i förskolorna?  
2. Hur använder sig barnen av TAKK i sina interaktioner med varandra? 
3. Hur influeras barnens kommunikativa kompetens med hjälp av TAKK i 

förskolan?  
 
De tecknade orden som barnen använde sig av och som vi skrivit med som citat är 
markerade i svart och en del av de tecken som använts av barnen i studien visas även 
som bilder i Bilaga A. Sammanlagt observerades 125 olika situationer där barnen 
interagerade med varandra. 
 

Figur 1. Situationer av barns interaktioner 
 
Figur 1 visar att barnen i studien mestadels använde (i 74 av 125 situationer) sig av det 
verbala språket när de interagerade med varandra. Under dessa tillfällen så observerades 
endast 23 situationer där barnen använde sig av ett eller flera tecken i sina försök till 
kommunikation. 
 
Av de observationer som gjordes var pedagogerna i 28 fall inblandade på ett eller annat 
sätt när barnen använde sig av tecken för att göra sig förstådda. Detta visades sig 
antingen genom att pedagogen tog initiativ för att få ett gensvar av barnen i form av 
tecken, eller genom att barnet gjorde ett tecken och tittade på pedagogen för att få 
bekräftat om tecknet var relevant för situationen. 
 
Under observationerna sågs även skillnader i barnens interaktioner sinsemellan 
beroende på vilken ålder barnen i studien hade. I diagram 2 redovisar vi barnens åldrar 
samt deras interaktioner sinsemellan där de antingen använde sig av TAKK eller 
kommunicerade utan TAKK. 
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Figur 2 Åldersindelningar utifrån barnens interaktioner. 
 
Figur 2 visar tydliga skillnader i barnens användning av TAKK. Resultatet visar hur de 
äldsta barnen i studien var de barn som använde sig mest av TAKK i sina interaktioner 
sinsemellan, trots att de även var de som mest använde sig av det verbala språket. De 
yngsta barnen var de barn som minst använde sig av TAKK, och även de som mest 
interagerade med andra barn utan TAKK. Under observationerna såg vi hur de yngsta 
barnen som hade något svårare för det verbala språket använda sig av gester och 
pekande i sin kommunikation.   
 
5.1 Situationer där barnen använde sig av TAKK i förskolorna 
 
Figur 3 visar en sammanställning av olika situationer där barnen använde sig av TAKK, 
jämfört med utan TAKK. För att underlätta för läsaren är aktiviteterna som observerats 
sammanslagna i tre kategorier; samling, planerad aktivitet samt fri lek. 
 

Figur 3. Situationer där barnen använde sig av TAKK i sina interaktioner. 
 
I Figur 3 visas det att de få tillfällen där barnen i studien använde sig av TAKK var i de 
situationer där barnen inte styrdes av pedagoger. I de allra flesta situationerna valde 
barnen att använda sig av det verbala språket istället för TAKK. 
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5.2 Hur barnen använde sig av TAKK i sina interaktioner med varandra 
 
Utifrån de observationer som gjorts där TAKK användes såg vi att de äldre barnen som 
hade tillägnat sig språket använde sig i större utsträckning av TAKK än de barn som 
inte tillägnat sig det verbala kommunikationssättet. De barn som saknade det verbala 
språket använde sig mer av kroppsspråk, gester och pekande i sina interaktioner med 
andra barn. Däremot kunde vi utifrån våra observationer se att de barn som gick på en 
på en avdelning där det fanns barn med någon form av funktionsnedsättning, använde 
sig de barnen generellt mer av tecken när de kommunicerade med varandra. 
 
Under observationerna var det vissa specifika situationer där barnen i högre 
utsträckning använde sig av TAKK. Vi kunde identifiera ut sex olika kategorier ; dessa 
var; Tillkalla uppmärksamhet/ Kalla till sig varandra, Egen berättande lek med 
händerna, Fri lek/ Instruera till fortsatt lek, Förmedla vad de önskar göra, Imitation för 
lärande av tecken och Bekräftelse med hjälp av tecken.  
 
Nedan följer de framtagna kategorierna med exempel och citat från de barn som 
observerades i studien och använde sig av TAKK. De tecknade orden är markerade för 
att underlätta för läsaren att förstå vilka ord som barnen förstärkte med hjälp av olika 
tecken.  
 
5.2.1 Tillkalla uppmärksamhet/Kalla till sig varandra 
 
I uteleken som inte styrdes av vuxen observerades två barn när de lekte vid en 
rutschkana.  Ett barn använde sig av tecken för att göra sig förstådd i sin 
kommunikation med ett annat barn. Barnet tecknade ”kom” och ”sitta” till det andra 
barnet för att göra sig förstådd med att det andra barnet skulle komma och sätta sig 
bredvid på rutschkanan.    
 
5.2.2 Egen berättande lek med händerna 
 
Ett barn sitter i soffan och leker med sin hand. ”Katten äter frukost” säger han och tittar 
på de andra barnen som leker på golvet. Ett av barnen tittar upp på barnet i soffan.  ”Nu 
är han borta”, säger barnet i soffan och gömmer handen bakom ryggen. 
 
5.2.3 Fri lek/ Instruera till fortsatt lek 
 
I en situation utomhus sågs tre barn som var inne i en aktiv lek. Ett av barnen 
kommunicerade med hjälp av TAKK när han gav instruktioner till de två andra barnen 
om vad som skulle göras i leken. Han sade: ”Vi måste springa fort. Gå av cykeln och 
fram med svärdet”. De två andra barnen hoppade av cykeln, svingade svärdet och  
sprang iväg tillsammans för att fortsätta leken längre bort på gården. 
 
Två barn sitter och bygger med klossar, ena barnet blir lite entusiastisk så stapeln med 
klossar håller på att rasa. Då visar det andra barnet tecknet för ”stopp” för barnet som 
blivit lite ivrig i aktiviteten. Barnet lugnar då ner sig och de fortsätter tillsammans att 
bygga i lugnare tempo. 
 
Fyra barn leker familj tillsammans i ett rum, barnen leker att en är kung, en prins, en 
prinsessa och en katt. Katten är trött och lägger sig att sova, för att få de övriga i leken 
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att förstå att katten ska sova så gör barnet tecken för ”katt” och ”tyst”. De tre andra 
barnen lägger sig tysta ner för att sova även dem. 
 
5.2.4 Förmedla vad de önskar göra 
 
Inomhus observerades två barn i en situation när de går in i ett rum med böcker. Ena 
barnet tecknar orden ” läsa bok”, varvid de båda sätter sig i soffan med en bok. De 
bläddrar lite i boken och pekar på något i boken för att sedan teckna samt säga ordet 
”katt”.  
 
5.2.5 Imitation vid lärande av tecken 
 
Barnen sitter i en ring på mattan under en fruktstund. Ett barn frågar ” Fröken, hur gör 
man päron”? Pedagogen visar då barnet två olika tecken för ”päron” och barnet 
imiterar tecknet samtidigt som barnet visar det ny lärda tecknet för de andra barnen. 
Några av de övriga barnen försöker då också att imitera tecknet ”päron”. 
 
I en samling pratar pedagogen med tre barn om olika djur samt vad de heter både med 
tecknade ord samt verbala ord. Pedagogen frågar barnen vad detta är och håller upp en 
bild på en gris. Två av barnen tecknar då ”gris”, det tredje barnet tittar på hur de andra 
barnen gör och tecknar tillbaka ”gris”.  
 
5.2.6 Bekräftelse med hjälp av tecken 
 
Två barn sitter på golvet och leker med olika djur. Ena barnet visar upp en tiger för det 
andra barnet och tecknar ordet ”snäll”.  En av pedagogerna ser detta och bekräftar 
barnets ord, med att säga ”Ja, han är snäll”. 
 
5.3 Hur barnens kommunikativa kompetener influerades med hjälp av 
TAKK i förskolan  
 
Utifrån empirin kan vi se två kategorier på vilka sätt barnens kommunikativa kompetens 
influerades med hjälp av TAKK i förskolan. Dessa kategorier är positiv influens och 
svårtydd influens. 
 
5.3.1 Positiv influens 
 
I de situationer där barnen av olika anledningar valde att använda sig av TAKK gick det 
att se att deras kommunikativa kompeteners förstärktes vid de tillfällen då orden inte 
räcker till. Samtliga barn som observerades i studien kände till ett flertal tecken samt 
vad de står för. Detta visade sig till exempel när barnen svarade verbalt på det som 
tecknats till dem eller utförde de instruktioner som förmedlades med TAKK. Vid ett par 
tillfällen observerades barn som endast använde sig av tecken för att göra sig förstådda, 
det verbala språket användes inte alls. En sådan situation var till exempel när ett barn 
med en funktionsnedsättning tecknade till ett annat barn vad hen ville att barnet skulle 
göra. Det andra barnet förstod vad som förmedlades och utförde de önskemål barnet 
med funktionsnedsättningen tecknade, i detta fall tecknades ”kom” ”sitta” och för att 
förmedla meningen ”åka rutschkana tillsammans”. I det fallet var teckenstödet ett 
värdefullt och bra hjälpmedel till kommunikation barn emellan. Om barnen på 
förskolorna upplevde svårigheter med det verbala språket så bidrog TAKK till att 
barnen kunde göra sig förstådda med hjälp av tecken sinsemellan. Överlag gick det att 
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se i de situationer, då barn tog TAKK till hjälp, att kommunikationen i leken förstärktes 
och hjälpte barnen vidare i leken. 
 
5.3.2 Svårtydd influens 
 
I de allra flesta situationer på förskolorna valde barnen att använda sig av det verbala 
språket, TAKK användes nästan inte alls. Däremot använde pedagogerna sig 
kontinuerligt och naturligt av TAKK för att ge barnen alternativa kommunikationssätt 
men barnen använde ändå nästintill enbart det verbala språket. Det gick att se att barnen 
förstod de olika tecken som användes av både pedagogerna och av barnen men i de allra 
flesta fall valde barnen att svara med det verbala språket istället för med TAKK.  De 
barn som hade tillägnat sig lite mer av det verbala språket använde sig av det medan de 
andra barnen använde sig av mer kroppspråk, gester och pekande. Det var därför svårt 
att utläsa hur barnens kommunikativa kompetens influeras med hjälp av TAKK i 
verksamheten.  
 
5.4 Sammanfattning  
 
Till större delen så visar resultatet på att de yngsta barnen föredrar att interagera med 
varandra utan TAKK, i våra observationer kunde vi se att de mer använde sig av 
kroppsspråk, gester samt pekande i sin kommunikation istället för TAKK. Utifrån de 
observationer som utförts fick vi uppfattningen att TAKK är ett värdefullt komplement 
för de barn som av olika anledningar inte har tillägnat sig tillräckliga språkkunskaper 
för att kommunicera och göra sig förstådd.  Detta syns till exempel i den situation där 
två barn sitter och bygger med klossar. Ett av barnen blir lite för entusiastisk och det 
andra barnet tecknar då ordet ”stopp” för att det andra barnet ska lugna ner sig så att inte 
stapeln välter.  
 
Det går även att se utifrån resultatet att verktyget TAKK sällan eller aldrig användes av 
de mindre barnen. Under observationerna såg vi hur TAKK nyttjades mest av de barn 
som antingen hade utvecklat det verbala språket, hade funktionsnedsättning eller hade 
annan utländsk bakgrund, för att förstärka det de ville förmedla. Vid de tillfällen som 
observerades där barnen använde sig av TAKK i sina interaktioner sinsemellan gick det 
att se ett mönster att barnen använde sig mer av TAKK i den fria leken som inte var 
styrd av vuxen. Barnen använde sig då till större delen av TAKK genom att ge 
instruktioner om vad som skulle göras i leken. Mer kontinuerlig och naturlig 
användning av TAKK användes i studien av de barn som var något äldre samt de barn 
som gick tillsammans med något barn som hade någon form av funktionsnedsättning 
eller annat modersmål. 
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6 Diskussion 
 
I denna del diskuteras studiens frågeställningar men även de begränsningar som vi 
upplever uppstod under arbetets gång och även dess betydelser för resultatet. I 
diskussionen tar även upp nya insikter som framkommit och delen avlutas med en 
sammanfattning av arbetet. 
 
6.1 Situationer där barnen använde sig av TAKK i förskolorna 
 
Utifrån de situationer som observerades går det att utläsa att barnen mest använd sig av 
TAKK när det var på deras villkor i den fria leken. Som minst använde sig barnen av 
TAKK i de planerade aktiviteterna som styrdes av pedagogerna. Detta resultat finner vi 
anmärkningsvärt och undrar om det kan vara så att pedagogerna använder sig av 
alldeles för mycket tecken i sin kommunikation med barnen. Vilket kan vara 
problematiskt för barnen då de får svårt att hänga med i det som förmedlas samtidigt 
som kraven på förståelse och prestation, av det som förmedlats, hänger över dem. Det 
kan vara en anledning till varför barnen nästan bara använder sig av tecken i sina egna 
interaktioner med varandra. Där finns inte prestationskraven och barnet behöver endast 
ta hjälp av tecknandet om språket inte räcker till, på deras villkor. 
 
En pedagog informerade oss under en av observationerna att de använde sig av TAKK i 
all sin kommunikation med barnen. Vi ställer oss, utifrån resultatet, frågan om det 
kanske kan vara så att pedagogerna använde sig av mer tecken bara för att vi var där och 
observerade? Att det är en anledning till att barnen själva inte använde sig av så mycket 
TAKK i sina interaktioner som vi i början av studien trodde de skulle göra. Bosiwah 
och Bronteg (2005) lyfter denna form av problematik, att pedagoger enbart vid speciella 
tillfällen använder sig av meningsfulla gester. Eller kan det vara så att barnen inte hade 
tillräckliga kunskaper för att använda sig av TAKK i sina interaktioner? Detta grundar 
vi på att vi under observationerna såg att barnen förstod de tecken pedagogerna använde 
men i de allra flesta situationer så valde barnen att svara pedagogen verbalt. Barnen 
kanske upplever det svårt att få till kombinationen av både tecken och det verbala 
språket? Eller så kanske barnen behöver mer träning för att klara av dem båda 
tillsammans? 
 
6.2 Barnens användande av TAKK i sina interaktioner med varandra 
och dess influens i deras kommunikativa kompetens 
 
En fråga som uppdagades under analysen av empirin var om det är enklare för barnen 
att enbart använda det verbala språket än att kombinera det verbala språket med TAKK 
när de väl lärt sig att uttrycka sig verbalt? Eller är det bara ett medvetet val från barnens 
sida att inte kombinera det verbala språket tillsammans med TAKK i sina interaktioner 
med andra barn? Av de barn som observerades var det de främst de äldsta barnen som 
använde sig av TAKK även om det var vid få tillfällen de valde att kombinera TAKK 
med det verbala språket. De allra minsta barnen använde sig mer av det som 
internationellt benämns som ”gestures” det vill säga peka och gestikulera för att 
förmedla vad de vill ha sagt. Heister Trygg (2010) lyfter att språkförståelsen kommer 
före användningen av det verbala språket, vilket får oss att reflektera över om det är så 
att barnen i studien medvetet valt bort TAKK när de själva verbalt kan förmedla vad de 
vill. Det vi kan se utifrån detta resultat är att vår empiri gällande de minsta barnens 
användning av tecken skiljer sig från de resultat som Kultti (2014) presenterade. Hon 
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fick fram att tecken var ett bra verktyg framförallt för de minsta barnen eftersom det 
hjälpte dem att göra sig förstådda. Kanske kan det vara så att vi hade fått ett liknande 
resultat om vi fått tillåtelse att observera de minsta barnen under flera dagar men det är 
svårt att veta utifrån de förutsättningar som vi hade under denna studie. 
 
När något barn ville förmedla något men inte kom på eller kunde uttala ordet som 
behövdes i den kontexten så tog barnet TAKK till hjälp. Vi såg då att leken fortsatte 
vidare utifrån barnets intentioner. Barnen som observerades använde sig även av TAKK 
i sin kommunikation med pedagogerna, men då var det till den största delen utifrån de 
vuxnas villkor. Vi ställer oss frågan om det beror på att det finns oskrivna villkor att 
barnen ”måste” använda sig av TAKK i vissa kommunikationer med pedagogerna, att 
det är därför barnen inte väljer att använda TAKK mer. Eller beror det på att när barnen 
väl utvecklat ett mer rikt verbalt talspråk så väljer barnen att hellre använda det verbala 
språket istället för TAKK? Det är svårt att tyda men oavsett så har barnen fått ett 
alternativt verktyg, TAKK, av pedagogerna för att kunna kommunicera med andra på 
olika sätt om det någon gång skulle behövas. 
 
Att barn använder sig av tecken när talet inte räcker till såg även Hendler et.al (2015) i 
sin studie. Barn som av olika anledningar har ett försenat tal använder sig av tecken 
eller gester för att komma vidare i leken (a.a). I vår studie så kan vi utifrån resultatet av 
de observerade barnen se detta då barnen använde sig av TAKK för att på olika sätt 
instruera vad som skulle göras i leken. TAKK blev i de situationerna ett värdefullt 
redskap för barnen, där barnen själva tog initiativ till användandet av tecken.  Även 
Wagner-Cook och Goldin-Meadow (2006) medger i sitt resultat att tecken gör det 
lättare för barn att uttrycka sig om barnet inte har tillägnat sig tillräckligt många verbala 
ord för att kunna uttala vad de vill säga. I några av observationerna som gjordes kunde 
vi se hur de barn som hade någon form av funktionsnedsättning eller saknade det 
verbala språket använde TAKK för att förmedla det de inte kunde säga verbalt.  
 
Säljö (2005) belyser värdet i att pedagoger vägleder och stöttar barnen med alternativa 
kommunikationssätt då det har stor betydelse för barns kommunikativa kompetens. 
Vilket även går att se i resultatet utifrån de tillfällen där barnen använde sig av de tecken 
som pedagogerna lärt ut, i sina interaktioner med sina kamrater i verksamheten. Under 
observationerna av barnen fortsatte pedagogerna kontinuerligt att använda sig av TAKK 
oberoende av vem de kommunicerade med vilket vi tyder är ett sätt att involvera 
samtliga barn oavsett bakgrund.  
 
Vi kunde även, utifrån de planerade aktiviteter som gjordes under studien, se ett tydligt 
mönster hur pedagogerna använde TAKK för att ge barnen ett tydligare budskap. Detta 
för att barnen lättare ska kunna förstå och ta med sig dem in i sina egna interaktioner. 
Barnen fick då samma budskap förmedlat men genom flera olika uttrycksformer, detta 
skriver även Kultti (2014) om och likaså Daniels (1995).  De menar att alla barn oavsett 
om det finns någon funktionsnedsättning eller något annat som påverkar barnens språk 
så är tecken ett redskap som inkluderar alla barnen i verksamheten på lika villkor (a. a). 
Eftersom pedagogerna i studien använde sig av TAKK på ett kontinuerligt och naturligt 
sätt i sin kommunikation med barnen så bidrar detta till att alla barn i verksamheten 
inkluderas i gemenskapen. Alla barnen kan då ta till sig TAKK när det verbala språket 
inte räcker till. Heister Trygg (2004) och Tisell (2009) tar i sina resultat upp värdet i att 
kommunikationen mellan barn och pedagoger sker på ett för barnen förståeligt sätt så att 
barnens kommunikativa kompetens och språk främjas. Vidare betonar Heister Trygg 
(2010) vikten att pedagogerna fortsätter använda sig av TAKK i sin kommunikation 
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även när barnen har utvecklat ett nyanserat talspråk. Detta för att det alltid ska finnas ett 
verktyg till alternativ kommunikation om det uppstår en situation där TAKK verkligen 
behövs (a. a).  
 
Wagner-Cook och Goldin-Meadow (2006) skriver i sin studie om hur pedagogerna lär 
barnen tecken som komplement för ord och hur barnen imiterar de tecken pedagogerna 
visar (a. a) Vi kunde under några situationer som observerades där barnen använde sig 
av TAKK se hur barnen imiterade pedagogens rörelser för vissa tecken. Vi observerade 
även hur barnen imiterade varandra när de gjorde tecken för olika ord. Vilket visar att 
barnen även tar hjälp och stöd av varandra när det gäller inlärning av nya ord och 
tecken. Här kopplar vi in vårt valda teoretiska perspektiv, det sociokulturella 
perspektivet, som vi kontinuerligt använde oss av under studiens gång. 
 
Vårt teoretiska perspektiv är synligt genom hela arbetet och var till stor hjälp under 
sammanställning och analys av data. Det hjälpte oss att hålla fokus på vad barnen gör 
och vad de lär sig genom att imitera varandra. Vi såg, genom att utgå från ett 
sociokulturellt tänk, hur viktigt det är att hjälpa barnen utifrån deras förutsättningar, det 
som Vygotskij kallade för den proximala utvecklingszonen (2010). Med detta menar vi 
till exempel i de fallen då pedagogerna tecknade ord efter ord till de mindre barnen som 
emellanåt såg förvirrade ut. Hade pedagogerna istället använt TAKK på ett mer 
eftertänksamt sätt och tecknat till exempel ett ord lite då och då i sina konversationer 
med de små barnen, hade möjligtvis de små kunnat uppfatta pedagogernas intentioner 
bättre. 
 
6.3 Metodkritisk diskussion 
 
Observation som metod är ett bra sätt att fånga det som händer just där och då men 
under vår insamling av empiri hade vi begränsningar i form av att vi bara fick tillstånd 
att observera under en dag på varje förskola därav valet av att observera på tre förskolor. 
Det är möjligt att resultatet hade förändrats om vi varit på varje förskola under flera 
dagar alternativt att bara enbart sig utav en enda förskola.  
 
Om vi fått observera under flera dagar på en och samma förskola hade kanske resultatet 
sett annorlunda ut. Denna tanke grundar sig på de observationer med de yngsta barnen 
då de inte använde sig av TAKK speciellt mycket den dagen vi var där. Däremot såg vi 
hur de använde TAKK i större utsträckning än de äldre barnen tillsammans med 
pedagogerna. Vi anser att det skulle ha varit intressant att följa dessa barn under ett par 
dagar för att se om barnen avstod från att använda TAKK i sina interaktioner 
sinsemellan på grund av att vi var där. Det kanske var så att de yngsta barnen inte kände 
sig bekväma med två nya människor på plats? En annan förklaring till det hela kan vara 
att pedagogen kanske använde sig av mer tecken i sin kommunikation med barnen bara 
för att vi var där och skulle observera barnens användning av tecken.  Detta kan ha gjort 
de yngre barnen något osäkra på vad de förväntades göra när vi var där.  
 
Om vi istället valt att använda oss av en annan metod till exempel intervjuer av 
pedagoger gällande barns användning av TAKK. Hur pedagogerna upplever att barnen 
använder sig av TAKK i sina interaktioner sinsemellan så hade vi möjligtvis fått ett helt 
annat resultat än det vi faktiskt såg själva. Detta grundar sig på vad en pedagog sa till 
oss när vi skulle genomföra en av våra observationsdagar ” Vi använder oss av TAKK 
när vi pedagoger kommunicerar med barnen men vi tror inte barnen använder det så 
mycket själva sinsemellan”. Vi upplever det ledsamt att pedagogerna inte själva insett 
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hur barnen använder sig av TAKK när de själva tar initiativ till det genom exempelvis 
de fria aktiviteterna. Det var för oss väldigt intressant att se det här, trots att barnen 
använde mindre tecken än vad vi i början av studien trodde att barnen gjorde. Dock 
använde barnen sig ändå av TAKK relativt ofta om man utgår från pedagogerna 
uppfattning om barns användande av TAKK sinsemellan. 
 
En annan aspekt vi reflekterat kring angående observation som metod, är hur vi gick till 
väga när vi insamlade vår empiri. Vi valde att göra observationerna tillsammans vilket 
enligt oss kan ha varit både positivt och negativt. Vi anser att det varit positivt att vi 
kunnat vara tillsammans och observera samma situationer då vi vid analys av empirin 
märke att vi fokuserat på olika aspekter trots att vi observerade samma situation. Vi 
anser att detta gör empirin mer trovärdig då helhetsbilden blev mer komplett eftersom vi 
lagt fokus på olika aspekter, om en av oss missat något under den observerade 
situationen så hade den andra lagt märke till det. Det negativa med att vara två individer 
som observerar kan enligt oss efter att vi analyserat vår empiri, vara att en del barn 
verkade anse det lite obekvämt med två nya personer på förskolan. Att vi då kommer 
med utrustning såsom papper och pennor och ska skriva ner en del underlättar kanske 
inte heller för de barn som är något osäkra på nya människor. 
 
6.4 Nya insikter utifrån studien 
 
Vi gick in i studien med en föraning om att barnen använde sig av rätt många tecken i 
sin vardag i förskolan, men studien har bidragit till att vi fått förståelse att så inte var 
fallet. Barnen använde sig av mycket mindre tecken i sina interaktioner än vad vi 
trodde. Vi förvånades även av den nya insikten att barnen använde sig mindre av TAKK 
i de aktiviteter som pedagogerna styrde över än i de fria aktiviteterna som exempelvis 
leken. Vi gick in i studien med idéer om att barnen vi skulle observera skulle använda 
TAKK mer i de situationer som pedagogerna styr över men vi blev ganska snabbt varse 
om att våra idéer var felgrundade. Vi upplever dock fortfarande att TAKK är ett bra 
verktyg för de barn som är i behov av att använda det för att komma vidare i sitt sampel 
med andra. 
 
Det som vi finner mest anmärkningsvärt i studien är att på den avdelning där det nästan 
uteslutande var barn som inte hade tillägnat sig ett rikt talspråk, var den avdelningen där 
TAKK användes minst av barnen. På avdelningen med de äldsta barnen observerades 
flest tillfällen där barnen använde sig a TAKK i sin kommunikation, även om det var 
vid enstaka tillfällen. Vi fann det väldigt intressant då vi tidigare antog att det skulle ha 
varit tvärtom. Vi trodde att de yngre barnen skulle använda sig mer av TAKK för att 
kunna kommunicera och samspela med de andra i verksamheten. Vi ställer oss frågan 
till vad det kan bero på. Beror det på att barnen inte hade tillräckligt med erfarenheter 
kring TAKK för att använda tecknen? Eller fanns det andra faktorer som påverkade att 
barnen inte använde sig av TAKK i så stor utsträckning? Heister Trygg (2010) menar 
att språkförståelsen kommer före användningen av det verbala språket vilket i detta fall 
kan vara en bidragande faktor till att de mindre barnen agerar utan att använda sig av 
tecken. Möjligtvis förstår barnen vad pedagogen menar och vet att de inte behöver 
kommunicera tillbaka till pedagogen med tecken eller verbalt språk.  
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6.5 Avslutande reflektion 
 
Vår studie bidrog till att vi tillägnat oss större förståelse samt nya erfarenheter kring när, 
hur och på vilka sätt barn använder sig av TAKK sina interaktioner sinsemellan. I de 
allra flesta fall där TAKK användes av barnen så var det när barnen själva tog initiativ 
till det, vilket vi kunde se i till exempel den fira leken. Barnen använde sig då 
exempelvis av TAKK för att förmedla vad de ville skulle hända i leken. I de situationer 
där pedagogen var i närheten valde barnen nästan uteslutande att enbart använda sig av 
det verbala språket.  Vi har diskuterat och reflekterat kring huruvida det blir för 
avancerat för barnen att kombinera det verbala språket tillsammans med tecknen från 
TAKK? Anledningen till att vi reflekterat kring detta var att vi under studien sett hur 
barnen förstår TAKK. Men ändå väljer barnen i princip mestadels att enbart använda sig 
av det verbala språket, när de tillägnat sig det, istället för att kombinera dem båda i sin 
interaktion med andra. Detta är något vi anser skulle varit intressant att forska vidare 
om, även för vem tecken är till för.  
 
Det vi sett i studien är hur pedagoger försöker förmedla tecken till barnen, ibland 
tillkommer veckans tecken och stundtals tränas tecken under samlade aktiviteter. För att 
barnen lättare ska kunna kommunicera med TAKK så upplever vi det som att barnen 
kan behöva mer träning i detta, kanske genom att färre tecken introduceras men även att 
samma tecken används vid fler tillfällen i de sammanhang där de hör hemma. För att 
barnen ska bli mer bekväma i sitt användande av TAKK så upplever vi det som att de 
behöver kontinuerlig och naturligt träning ofta för att användning av tecken ska bli en 
naturlig del av deras vardag. Detta för att de ska våga nyttja TAKK mer i sina 
interaktioner sinsemellan än de fåtal kommunikationer som vi under studien la märke 
till. 
 
Trots att TAKK sällan användes upplever vi att det är ett användbart verktyg för 
pedagoger att använda sig av i det vardagliga arbetet med barnen, då detta redskap 
bidrar till att hjälpa barn att kommunicera med varandra. Vi såg hur de barn, som ibland 
fick någon svårighet i sin kommunikation, tog hjälp av TAKK och kunde då förmedla 
det som verbalt brast. Detta medförde att barnen kunde komma vidare i sin 
kommunikation. Vi upplevde då att om barnet inte hade haft sin kunskap om de tecken 
som behövdes för att komma vidare i exempelvis leken så kunde leken i värsta fall ha 
avstannat. Med tecknen från TAKK kunde barnen fortsätta leken trots att det ibland 
fanns svårigheter i språket. Ett barn med någon form av funktionsnedsättning eller 
försenat talspråk kan med hjälp av TAKK kommunicera med andra i sin närhet och blir 
då inte utanför gruppen utan inkluderas på lika villkor. Används TAKK på ett 
kontinuerligt och naturligt sätt i det vardagliga arbetet så bidrar det till att alla barn 
lättare kan tillägna sig vad de olika tecknen i TAKK står för. Och barnen kan då 
använda sig av TAKK som ett alternativt kommunikationssätt när det verbala språket 
inte räcker till. Att använda sig av TAKK i förskolorna är i sig inte något svårt och 
ansträngande utan det handlar mer om att det finns vilja och intresse. Vid många 
tillfällen har vi studenter både hört och sett att förskolor arbetar på samma sätt år ut och 
år in utan några stora förändringar. Men för att ge samtliga barn samma förutsättningar 
till kommunikation upplever vi efter vår studie att TAKK är ett bra verktyg för barns 
kommunikativa samspel. Det gäller bara för pedagogerna att vilja ta sig an detta i 
verksamhet samt att ge barnen de erfarenheter och kunskaper de behöver för att kunna 
använda TAKK på ett naturligt sätt i sina kommunikationer. 
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8 Bilaga A Några tecken som användes av barnen i studien 
 

 
          Katt                            Gris                         Borta                   Päron 
 
 
 

 

 
      Cykla                               Snäll                             Tyst                         Läsa 
 
                                                                                        

 
        Bok                                  Stopp                                     Av                     Gå/Springa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
9 Bilaga B Informationsbrev till pedagoger 
 
Till pedagoger i förskolan      Linnéuniversitetet 2015-09-16 

 
 
Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet som påbörjat vårt examensarbete 
med fokus på barns användning av tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation, TAKK, i förskolan. För att ta del av detta önskar vi få komma till er 
förskola och observera barnen i deras interaktioner med varandra under vecka 40.  
 
Vi kommer att dokumentera observationerna med hjälp av observationsprotokoll.  
All data som samlas in kommer att raderas efter att resultatet identifierats och 
presenterats i vårt arbete.  
 
Vi har även skrivit ett separat informationsblad till vårdnadshavarna av era förskolebarn 
så att vårdnadshavarna får möjlighet att ge sitt samtycke till observationer av deras barn. 
  
Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta någon av oss. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria och Rebecca 
 
 
 
 
 
 
Maria Gustafsson  Rebecca Lilja 
mg222ju@student.lnu.se  rl222eb@student.lnu.se  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mg222ju@student.lnu.se
mailto:rl222eb@student.lnu.se
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10 Bilaga C fortsättning information till pedagoger 
 

Vårt syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka i vilka situationer barnen använder sig av TAKK, 
och även på vilket sätt barnens sociala samspel influeras med hjälp av TAKK. Studien 
genomförs med syftet att bidra till en fördjupad förståelse av TAKK samt hur det kan 
vara ett redskap som bidrar till barns sociala interaktioner med varandra. Förståelsen 
uppnås genom att observera och analysera barnens interaktioner med hjälp av TAKK. 
Frågeställningar: 
 

• I vilka situationer använder sig barnen av TAKK i förskolorna? 
• Hur använder sig barnen av TAKK i sina interaktioner med varandra? 
• Hur influeras barnens kommunikativa kompetens med hjälp av TAKK i 

förskolan? 
 
 

Etiska överväganden i samband med vårt besök 
 
Vi kommer att avidentifiera både förskolan, avdelningen och barnen i studien, alla 
förblir helt anonyma. Den insamlade datan kommer endast användas i studien och ingen 
obehörig kommer att ta del av den. När resultatet har presenterats kommer vi att radera 
datan. Det färdiga examinationsarbetet kommer sedan att vara tillgängligt att söka via 
Linnéuniversitetet på internet, ni får gärna ta del av den om ni önskar. Som i alla studier 
är deltagandet frivillig men för att kunna genomföra den önskar vi få ert samtycke att 
komma till er förskola och observera era barn i deras vardag på förskolan. Alla barn 
kommer att bli tillfrågade om vi får observera dem och får då ge sitt eget samtycke till 
att delta. Både ni, vårdnadshavare och barnen har rätt att när som helst under 
observationernas gång avbryta deltagandet i studien. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

IV 

11 Bilaga D Samtyckesblankett vårdnadshavare 
 

 
 

Till vårdnadshavare på XXX förskola  
 

Hej! 
 
Vi heter Maria Gustafsson och Rebecca Lilja och vi läser till förskollärare vid 
Linnéuniversitet. Just nu gör vi vårt examensarbete där vår fokus är på barns 
användning av verktyget TAKK i förskolan. TAKK är en förkortning på Tecken som 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation vilket ofta används av pedagoger i 
förskolorna för att styrka orden i talet med barnen. Detta görs genom att använda olika 
tecken/gester för de betydelsebärande orden samtidigt som pedagogen säger ordet. 
Under vecka 40 kommer vi att vara på förskolan några dagar för att observera barnen i 
deras samspel med varandra. Vi kommer att titta på barnens kommunikationer med 
hjälp av TAKK och hur detta verktyg influerar deras sociala interaktioner. 
 
Vi kommer att avidentifiera både förskolan, avdelningen och barnen i studien, alla 
förblir helt anonyma. Den insamlade datan kommer endast användas i studien och ingen 
obehörig kommer att ta del av den. När resultatet har presenterats kommer vi att radera 
datan. Det färdiga examinationsarbetet kommer sedan att vara tillgängligt att söka via 
Linnéuniversitetet på internet, ni får gärna ta del av den om ni önskar. Som i alla studier 
är deltagandet frivillig men för att kunna genomföra den önskar vi ert samtycke att få 
observera era barn i deras vardag på förskolan. Alla barn kommer att bli tillfrågade om 
vi får observera dem och får då ge sitt eget samtycke till att delta. Både ni och barnen 
har rätt att när som helst under observationernas gång avbryta deltagandet i studien. 
 
Om ni undrar över något inför vår studie så tveka inte att höra av er till oss via mail. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Maria Gustafsson  Rebecca Lilja 
mg222ju@student.lnu.se   rl222eb@student.lnu.se 
 
 
Klipp här – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Kryssa i en av rutorna och lämna denna del till personalen på avdelningen senast 25/9  
 

 Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien.  

 Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i studien.  
 
Mitt barn heter  __________________________________________  
 
Vårdnadshavares underskrift   ____________________________________ 

mailto:mg222ju@student.lnu.se
mailto:rl222eb@student.lnu.se
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12 Bilaga E Observationsprotokoll med TAKK 
 

Observationsprotokoll 
 
Situation Antal kommunikationer 

mellan barnen med TAKK 
Tid 
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13 Bilaga F Observationsprotokoll utan TAKK 
 

Observationsprotokoll 
 
Situation Antal kommunikationer 

mellan barnen utan 
TAKK 

       Tid 
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14 Bilaga G Observationsschema 
Observationsschema 

 
 

Namn på observatör:  
 
Datum: 
 
Tid:  
 
Barngrupp:  
 
Aktivitet: 
 
Antal barn på plats:  
 
Anteckningar:  
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