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Sammanfattning 
Många förskolor arbetar idag med Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK) för att gynna barnens språkliga och kommunikativa 

utveckling. Syftet med studien är att undersöka användningen av TAKK och gester i 

förskolan samt hur TAKK finns representerad i förskolornas miljö. En frågeställning 

som undersöks är hur förskollärare och barnskötare i förskolan har lärt sig att använda 

TAKK. En annan är hur TAKK-tavlor (de bilder som förklarar hur olika tecken utförs) 

och andra gester, deiktiska och ikoniska, används i förskolan samt vilken roll TAKK-

tavlan har som didaktiskt verktyg.  

 

För att besvara frågeställningarna utfördes observationer på två förskolor samt en 

enkätundersökning riktad till de pedagoger som var delaktiga under observationerna. 

Resultatet belyser pedagogernas förhållningssätt gentemot TAKK och TAKK-tavlor, 

hur barn och pedagoger använder sig av TAKK och gester samt TAKK-tavlan som 

didaktiskt verktyg. Resultatet visar även att alla förskollärare och barnskötare som 

deltog i studien har lärt sig TAKK och att lika många barnskötare som förskollärare har 

gått på kurs för att lära sig TAKK. I enkätundersökningen svarade fyra av 

respondenterna att de helt håller med om att det finns TAKK-tavlor för barnen medan 

två delvis instämde. En respondent var mer tveksam. Resultatet belyser att 

pedagogernas användning av TAKK-tavlor, tecken och gester påverkar barnens 

användning av dessa. Använder pedagogerna på en förskola sig av flera TAKK-tecken 

men väldigt få deiktiska gester, som att peka på något, visar det sig i barnens 

användning av dessa gester. En förskollärare menar i enkätundersökningen att även om 

barnen inte förstår det som tecknas tycker de att det är intressant och att de gärna 

härmar. I resultatet framkommer det att ett aktivt TAKK-användande kan minska antalet 

deiktiska gester. 

 

Nyckelord: deiktiska gester; didaktiskt verktyg; förskola; gester; ikoniska gester; 

miljötecken; situationstecken; sociokulturellt perspektiv; TAKK; TAKK-tavla;  
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Inledning 
 

Det finns olika sätt för barn att göra sig förstådda. Redan som nyfödd kommunicerar 

barn med skrik och gester. Tellgren (2004) menar att gester och andra kroppsuttryck är 

betydelsefulla som alternativa kommunikationsvägar till det verbala språket. Bland 

dessa kroppsuttryck har Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(TAKK) utvecklats, där delar av teckenspråket används i samband med det verbala 

språket för att underlätta kommunikation och lärande (Magnusson, 2003). Det är när 

barn kan kommunicera med varandra och dela med sig av sina tankar och idéer som 

dessa utvecklas till nya erfarenheter. I en social gemenskap uppstår även nya idéer och 

funderingar (Arnqvist, 1993). Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska 

förskolan arbeta för att barn ska få möjlighet att utveckla en förmåga att berätta saker, 

uttrycka tankar, argumentera och ställa frågor. Arnqvist (1993) menar att all form av 

interaktion är viktigt för barn i målet att nå en känslosam social kompetens. Utifrån 

läroplanen för förskolan betonar vi vikten av alternativ och kompletterande 

kommunikation som ett komplement till barn då det verbala språket inte räcker till. 

Barn behöver kommunicera för att skapa nya erfarenheter därmed finns det anledning 

att undersöka alternativa kommunikationssätt som till exempel TAKK i förskolan. 

 

Denna studie grundar sig i att didaktiskt undersöka TAKK som ett verktyg för barnens 

kommunikation i förskolan. Förutom att undersöka hur barn och personal använder sig 

av TAKK kommer studien att beröra hur TAKK synliggörs och vilken funktion den kan 

ha i förskolans fysiska miljö. Neumann, Hood, Ford och Neumann (2012) använder 

begreppet Environmental print (miljöavtryck) som innebär att den miljö barn vistas i har 

en påverkansfaktor för den språkutveckling de genomgår. Smidt (2010) styrker den 

betydelse tecken och symboler har genom att förklara att de är en del av människans 

kulturella verktyg som används för lärande. Tecken och symboler som finns uppsatta på 

förskolans väggar ingår i förskolans miljö och blir en del av barnets kommunikativa 

utveckling. De erfarenheter vi har från förskolans miljö är att bland dessa tecken och 

symboler också finns bilder som beskriver hur ett TAKK-tecken utförs och vad tecknet 

betyder. De bilder som visar TAKK-tecken benämns framöver som TAKK-tavlor. 

TAKK-tavlor kopplar vi till det som Neumann et al. (2012) beskriver som miljöavtryck. 

Dessa miljöavtryck kan enligt författarna gynna barns fortsatta kommunikativa 

utveckling.  

 

Utifrån våra egna erfarenheter varierar antalet TAKK-tavlor mellan olika förskolor och 

det kan även skilja sig mellan olika avledningar på en och samma förskola. På samma 

sätt som TAKK-tavlornas användning och placering varierar mellan avdelningar och 

förskolor varierar det hur mycket olika personal använder sig av TAKK. Sträng och 

Persson (2003) förklarar att barn uppmärksammar hur andra gör och agerar och 

kommunicerar därefter utifrån vad miljön och omgivningen tillåter. Lärande formas i 

gemenskap med andra och lärandet formas utefter den miljö människan befinner sig i 

(Tellgren, 2004). Sträng och Persson (2003) uttrycker att människans agerande utgår 
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från dennes erfarenheter av människor och den omgivning denne vistas i. 

Användningen av TAKK i förskolan kan därmed ses ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Genom interaktion med andra lär sig barn betydelsen av tecken och symboler. När barn 

hör det talade språket från andra individer kan barn försöka att imitera dessa. Enligt 

Vygotskij är allt lärande socialt och barn lär sig genom samspel med andra människor 

(Smidt, 2010). Klerfelt (2004) klargör hur samspel och sammanhang är viktiga verktyg 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Tellgren (2004) menar att det inte går att se till enskilda 

talhandlingar utan aktivitetens sociala kontext i sin helhet. När barn kan kommunicera 

med varandra och dela med sig av sina tankar och idéer som de har, utvecklas dessa till 

nya erfarenheter, genom att de tillsammans får nya idéer och funderingar (Arnqvist, 

1993). I ett sociokulturellt perspektiv antas det inte finnas skillnad mellan språk och 

handling (Sträng & Persson, 2003). Förståelsen av världen sker via språklig interaktion 

där kommunikation och kommunikativa handlingar utgår från den miljö och de personer 

barnen möter. Verkligheter människan möter anses vara socialt konstruerade vilket gör 

att dennes förståelse av omvärlden går hand i hand med kommunikationen mellan 

individer (Tellgren, 2004). Tellgren menar att när barnen interagerar med andra 

människor genom språk och kulturella redskap som finns tillgängliga berikas barns 

kunskap. Detta ger barn möjlighet att tolka och prova sig fram i sitt lärande och 

kommunikation.  

 

Den svenska förskolan är en social arena där ungefär åttiotre procent av alla barn i 

åldrarna ett till fem år inskrivna (Skolverket, 2013) vilket gör förskolan till en miljö där 

nästan alla små barn i Sverige möter andra barn och vuxna och kommunicerar med 

andra utifrån de erfarenheter som de har. Sträng och Persson (2003) menar att allt vi lär 

oss, lär vi oss i interaktion med andra. Barn använder sig av de tecken och symboler 

som finns representerade på förskolan vilket blir en del av den sociala miljöns 

medieringsverktyg (Björklund, 2008). Björklunds benämning om medieringsverktyg 

handlar om hur barn kan börja använda kulturella redskap, till exempel tecken. Genom 

det sociokulturella perspektivet där interaktion är grundläggande för sociala handlingar 

är vi av uppfattningen att barn gör inte som vi säger utan barn gör som vi gör. 

 

Kommunikation 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan kommunikation ske på flera 

olika sätt och barn ska få möjlighet att utforska dessa. I läroplanen förtydligas att 

aktiviteter som bild, dans, rörelser och kroppsspråk är sätt att kommunicera på. Bland 

rörelser och kroppsspråk räknar vi även in gester och tecken i form av TAKK. 

 

Gester 

Behne, Carpenter och Tomasello (2014) menar att vuxna ofta använder gester när de 

pratar. Dessa gester är kopplade till samtalet, sker spontant och är ofta ikoniska. 

Ikoniska gester kan hjälpa den som pratar att uttrycka tankar och verka mer tillgänglig 
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för lyssnaren då dessa gester ger beskrivning i samtalet. Författarna anser att gester och 

tal är tätt integrerade, genom den språkliga betydelsen och gesternas tolkning, där båda 

kommunikationsformerna samarbetar och hjälper till att förmedla budskap. Puccini och 

Liszkowski (2012) förtydligar att ikoniska gester bygger på likhet, där den som pratar 

samtidigt till exempel flaxar med armarna för att förmedla budskapet att något flyger. 

Deiktiska gester däremot sker ofta genom att personen som för samtalet 

uppmärksammar den andra på något i deras närhet genom att peka mot en händelse eller 

objekt (Behne et al., 2014). Detta behöver inte ske i kombination med verbal 

kommunikation utan en deiktisk gest genom att någon pekar på något kan även ske i 

tystnad. Puccini och Liszkowski (2012) anser att deiktiska gester bidrar till att 

gemensamt uppmärksamma händelser och är avgörande när barn ska lära sig ord. 

TAKK 

Teckenspråket utvecklades som ett fysiskt språk för döva och hörselskadade (Brereton, 

2008). Magnusson (2003) förklarar att delar av teckenspråket kan användas som ett 

verktyg för att underlätta kommunikationen med personer som har en avvikande 

och/eller försenad språkutveckling. Författaren beskriver att i arbetet med TAKK så 

tecknas nyckelorden i de meningar som utövaren säger. Vid en fruktstund skulle till 

exempel orden frukt, äpple, och banan att tecknas istället för hela meningen ‘Vilken 

frukt vill du ha? Äpple eller banan? Garrity, Aquino-Sterling och Day (2015) 

benämning Baby Sign Language kan jämföras med TAKK och användas i arbetet med 

små barn för att gynna kommunikationen. Baby Sign Language är ett verktyg på samma 

sätt som TAKK där nyckelorden i en mening tecknas samtidigt som hela meningen sägs 

verbalt. 

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad det är för tecken som används, hur tecken 

syns i miljön, vem som använder tecken till vem och varför tecken används. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv vill vi belysa hur TAKK kan användas som ett didaktiskt 

verktyg för lärande i förskolekulturen. Dessutom vill vi undersöka förhållningssätt till 

teckenanvändning bland personal på två förskolor.   

 

Utifrån syftet har vi formulerat frågeställningar baserat på hur TAKK och gester 

används i de två förskolorna.   

 Hur erövrar pedagoger kunskap kring TAKK? 

 Hur används TAKK och gester på förskolorna? 

 Hur kan TAKK-tavlorna användas som ett didaktiskt verktyg? 

Med pedagoger avser vi förskollärare, barnskötare och vikarier som i ett arbetslag 

arbetar med barn. 
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Forskning 
För att undersöka forskningsfältet inom kommunikation har vi använt oss av Eric 

(EBSCOhost). De ord vi sökt på är alternative communication, gesture, hearing 

classroom, iconic gestures, learning, preschool och sign language.  

 

Deiktiska gester 

Behne, Carpenter och Tomasello (2014) menar att när spädbarn börjar prata kombinerar 

de sina första ord med deiktiska gester. Att samtidigt prata och gestikulera i 

kombination med varandra är enligt Puccini och Liszkowski (2012) en integrerad del av 

språkutvecklingen. Deiktiska gester bidrar till att skapa förståelse kring det som 

gemensamt uppmärksammas och är enligt Puccini och Liszkowski intimt förbundna 

med språkinlärning. Behne, Carpenter och Tomasello (2014) berättar att barn redan i 

tidig ålder använder sig av deiktiska gester, som att peka för att leda mottagarens 

uppmärksamhet mot något, samt icke-deiktiska tecken som att skaka eller nicka på 

huvudet. Barn producerar främst deiktiska gester från åldern tio månader fram till att 

barnet är tjugofyra månader. Dessa gester för kommunikation sker flera månader innan 

deras första ord uttalas. 

 

Ikoniska gester 

Ikoniska gester är enligt Behne, Carpenter och Tomasello (2014) grundläggande för 

mänsklig kommunikation men forskarna menar att vi inte vet så mycket om hur 

gesterna utvecklas för varje individ. Författarnas studie undersöker små barns 

användande av ikoniska gester, som förklarar ett föremål, som boll, eller en handling, 

att veva in linan på ett fiskespö. I studien framkom det enligt författarna att barn vid två 

års ålder spontant kan skapa och använda sig av passande ikoniska gester för att förklara 

hur en uppgift ska genomföras. Ytterligare studie med barn som var ett halvår yngre 

resulterade i att även de kunde skapa ikoniska tecken på plats, men detta skedde i 

mindre utsträckning än hos den äldre gruppen. Puccini och Liszkowski (2012) är av en 

annan åsikt och anser att yngre barn inte är mottagliga för ikoniska gester förrän efter 

två års ålder. Författarna är kritiska till forskning och menar att den inte tydligt 

synliggör en koppling mellan ikoniska gester och inlärning av ord. Kapalková, 

Polišenská och Süssová (2016) valde att jämföra gester och bilder när barn lär sig ord. 

Författarna menar att det förekommer en växande mängd bevis som påvisar att gester är 

nära kopplad till språkutveckling och underlättar för barnen när de lär sig ord. Resultatet 

i studien visar att barn lär sig ord bättre  och kommer ihåg orden lättare under en längre 

tid när dessa presenteras i samband med en gest. Gester som de använde sig av var 

tecken från teckenspråket som de nämner som ikoniska. Puccini och Liszkowski (2012) 

anser att om barn inte vet hur gester ska tolkas presterar barn bättre när ordet är 

frikopplat från gesten. Författarnas resultat visar att 15-månader gamla barn inte kan dra 

nytta av ikoniska gester i kombination med verbalt ord och föredrar endast ord när de 

väl börjat att kommunicera verbalt. Behne, Carpenter och Tomasello (2014) bevisar 

motsatsen och styrker att barn använder ikoniska gester för kommunikation då de både 

används förklarande och integrerat med barns tal. Vidare menar författarna att de små 
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barnens ikoniska gester kantas av deiktiskt tal, som likt deiktiska gester är till för att 

rikta uppmärksamheten mot något (till exempel “så här” eller “där”). Studiens slutsats 

är att små barn greppar förmågan att använda ikoniska gester tidigt och att tvååringar 

använder det mer frekvent än de yngre barnen. Ikoniska gester och teckenspråk kan i 

vissa fall vara detsamma men benämningen avgörs utifrån användaren och mottagarens 

kunskap (Kapalková, Polišenská och Süssová, 2016). Det författarna menar är att om 

någon med kroppen försöker visa att någon fiskar så utför personen en ikonisk gest utan 

att med säkerhet vara medveten om att det även är teckenspråk för att fiska. 

 

Teckenspråk 
Brereton (2008) utförde en studie i förskolegrupper med hörande barn. Under studiens 

gång använde pedagogerna teckenspråk i kombination med tal då de kommunicerade 

med barnen. Senare i studien fick teckenspråket större betydelse för barnen då de inte 

verbalt kunde kommunicera det de ville. Förmågan att uttrycka sig verbalt hos 

språkkunniga barn kunde dessutom minska hos barn som för tillfället hade starka 

känslor som ilska, rädsla eller sorg och författaren såg att barnen i dessa situationer 

fortfarande kunde göra sig förstådda med hjälp av teckenspråk. De barn som lärt sig 

teckenspråk kunde fortsätta att kommunicera även då tystnad rekommenderades som i 

ett bibliotek eller då andra barn sov efter maten. Även Garrity, Aquino-Sterling och Day 

(2015) beskriver i deras studie att barn kan använda sig av tecken för att kommunicera 

något de inte kan uttrycka verbalt. I författarnas studie arbetade de med Baby Sign 

Language som beskrivs på samma sätt som TAKK, där nyckelordet i en talad mening 

tecknas. De yngsta barnen visar att de kan förstå de vuxnas tal genom att svara med 

hjälp av tecken och Garrity et al. förklarar att teckenspråket kan användas som en 

språkbro i en flerspråkig miljö. 

 

För att knyta ihop forskningsresultaten kan sägas att barn tar till sig gestikulering och 

anammar detta i sin tidiga kommunikation till andra. Detta påvisar en form av icke-

verbal kommunikation redan i tidigt stadie. Enligt Behne et al. (2014) kombinerar små 

barn sina första ord med deiktiska gester vilket är positivt för barns kommunikativa 

utveckling och samspel därför att gester är grundläggande för mänsklig kommunikation. 

Tal och gester är tätt sammankopplade genom att kommunikationsformerna 

kompletterar varandra och hjälper till att förmedla budskap. Gester är ett sätt att lära sig 

och komma ihåg ord. Därmed bidrar gester till att utveckla talspråket enligt Kapalková 

et al. (2016). För att barn ska kunna utveckla talspråket och sin förmåga att 

kommunicera med andra så behöver pedagoger skapa miljöer där barnen får känslor av 

trygghet, samhörighet, glädje och att det är meningsfullt att lära sig nya saker 

(Jonsdottir, 2007). En förskollärare måste aktivt arbeta med att hjälpa barnen att 

kompromissa i en konflikt och lära dem att respektera varandra. Det är viktigt att 

uppmuntra barnens nyfikenhet, intressen samt främja deras vilja och livslånga lust att 

lära. Förutom att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk beskriver Jonsdottir att barn 

som har en förmåga att kommunicera med andra har en större förmåga att uppnå 

samhörighet med andra. Det kopplar vi till användning av de visuella språken där gester 

och TAKK förklaras som kommunikativa verktyg och en hjälp till den språkliga 
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utvecklingen. Ett barn som kan använda sig av TAKK kan då kommunicera även när 

det verbala språket inte räcker till (Brereton, 2008). Ikoniska gester och teckenspråk kan 

i vissa fall vara detsamma men benämningen avgörs utifrån användaren och 

mottagarens kunskap (Kapalková, Polišenská & Süssová, 2016).   
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Metod 
Vi har valt att utföra observationer för att få en uppfattning av hur TAKK och gester 

används under en dag på två förskolor. Bryman (2011) menar att ett 

observationsschema med olika kategorier kan till hjälp för att undersöka händelser och 

därför använde vi den metoden för att synliggöra användandet av TAKK och gester. 

Efter genomförda observationer skickades en enkätundersökning ut till de åtta 

personerna i arbetslagen som varit närvarande under observationerna. Detta gjordes för 

att få svar på deras förhållningssätt gentemot TAKK i förskolan vilket inte undersöks i 

observationerna. Enkätundersökningen är i jämförelse med intervjuer enklare att 

administrera och inte lika tidskrävande enligt Bryman. Vidare menar Bryman att 

enkätundersökningar är något som respondenten kan välja tidpunkt för att besvara vilket 

troligen var det bästa alternativet för pedagogerna då vi redan upptagit deras tid i 

samband med observationerna.  

 

Urval 

För att samla in empiri till denna studie valde vi att ta kontakt med flera biträdande 

förskolechefer inom en medelstor kommun i Sverige. Missiv (se bilaga 1) skickades 

digitalt ut till elva biträdande förskolechefer som tillsammans representerar tjugosex 

förskolor. I missivet var vi tydliga med studiens syfte och att examensarbetet handlar 

om att få fördjupad kunskap kring förskolans användning av TAKK samt 

förhållningssätt till TAKK. I missivet informerades det om att vi vid observationerna 

och enkätundersökningen tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det innebar bland annat att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst. Allt deltagande behandlades konfidentiellt och det 

material som vi samlat in endast använts i vårt examensarbete. Enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer fingerades person och platser i det färdiga arbetet. Biträdande 

förskolechefer kontaktades via telefon ifall de inte hade svarat via e-post för att vi skulle 

få möjlighet att besöka så många förskolor som möjligt. Totalt svarade endast två av de 

biträdande förskolecheferna med ett godkännande besked rörande tre förskolor. Andra 

förskolor tackade nej med anledningen att TAKK inte används eller med hänvisning till 

sjukdomstider i samband med önskade observationsveckor. Det fanns biträdande 

förskolechefer som vi inte kom i kontakt med trots att vi lämnade meddelande via e-

post och telefonsvarare. Förskolecheferna vidarebefordrade missivet till de förskolor 

som vi fick tillåtelse att ta kontakt med för att även personalen skulle få veta vårt syfte 

med studien. Därefter tog vi kontakt med berörda förskolor för att boka besök. Vi tog 

med oss missivet ifall någon behövde ta del av det. Att studien riktar sig mot de yngre 

barnens kommunicerande uttrycktes i kontakten med de biträdande förskolecheferna. 

Två av de tre förskolorna erbjöd oss att utföra observationer på 1–3-årsavdelningar, den 

tredje kunde inte erbjuda detsamma och avbokade de bestämda tiderna på grund av 

sjukdom och därmed genomfördes observationerna endast på två förskolor med yngre 

barn på den avdelning som besöktes. Efter genomförda observationer skickades 

enkätundersökningen ut till de pedagoger som varit närvarande på de avdelningar som 

vi observerat. I enkäten deltog sju av åtta tillfrågade. 
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Observationer 
Inför observationerna förbereddes en tillståndsblankett (se bilaga 2) där föräldrar fick 

möjligheten att godkänna barnens deltagande i undersökningen. Vid uteblivet, eller 

nekande svar registrerades inte data som var kopplat till de barnen. Det totala antalet 

insamlade tillståndsblanketter var 28 stycken. Vi sökte fram ett tidigare 

observationsschema (Eriksson & Renling, 2016) och utvecklade detta genom 

möjligheten att registrera i vilken riktning kommunikation sker. Vi utvecklade 

observationsschemat för att enkelt föra in vem som utförde ett tecken och vem det 

riktats till i de fyra kombinationer som kunde uppstå (från barn eller pedagog, till barn 

eller pedagog) för att inte ha för många kategorier att arbeta med (se bilaga 3). Bryman 

(2011) förklarar att för många kategorier eller ett för komplext observationsschema kan 

försvåra för observatören. I observationsschemat synliggörs hur ofta tecken används och 

att de är riktade till olika mottagare. Det gick inte att utläsa hur många av barnen eller 

pedagogerna som använt ett särskilt tecken eller gest. För att undvika möjligheten att 

olika individer kan pekas ut antecknades inte deltagarnas TAKK- och gestanvändning 

individuellt utan ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi registrerade inte de tecken eller 

gester som riktats till eller använts av barn som vi inte fått tillstånd att observera från 

vårdnadshavare. På observationsschemat fanns det plats för anteckningar där vi kunde 

notera ifall det var något som var kopplat till syfte och frågeställning. Vi har aktivt 

arbetat för att bibehålla anonymiteten hos både vuxna och barn i undersökningen.  

 

Observationerna utfördes på två förskolor i Mellansverige där vi började klockan 9 på 

morgonen, vid det tillfälle barnen var på väg ut, fram till klockan 15.00 då barnen precis 

avslutat mellanmålet. Under dagen utfördes observationer i hallsituationen, i utemiljön, 

vid samlingen samt vid lunch och mellanmål. Totalt genomfördes fem observationer per 

förskola och dag. Då har vi valt att sammanställa hallsituationerna vid in och utgång 

från förskolan som en. Båda förskolorna hade samma tidsstruktur under dagen. 

Barnantalet i situationerna varierade mellan fem till nio barn då vissa kom till förskolan 

efter observationer i hallen och andra lämnade förskolan innan mellanmål. Det var även 

barn som kom till förskolan under utesituationen och därför tar vi inte hänsyn till antalet 

barn i jämförelse med antalet tecken och gester. Samma undantag gäller pedagogantalet 

som under en dag på förskolorna varierar mellan en till tre i olika situationer. De flesta 

situationerna observerades gemensamt och detta utfördes ofta från olika vinklar för att 

inte missa något tecken eller gest. Lunch och mellanmål var undantag då barngruppen 

delades upp vid olika bord och därför fick vi dela uppmärksamheten för grupperingarna 

som uppstod. Eftersom vi fokuserade på olika bord är det de enda tillfällen vi delade 

upp oss och observerade enskilt.  

 

 

Enkätundersökning 
I uppbyggnadsfasen av enkätundersökningen bestod den av många frågor. Efter att 

observationerna genomförts kunde antalet frågor i enkäten reduceras till de mest 

relevanta utifrån observationen (se bilaga 4). Därefter skickades undersökningen digitalt 

ut till de pedagoger som var närvarande under tidigare genomförda observationer. I 
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enkätundersökningen fick deltagarna svara på påståenden med fyra svarsalternativ där 1 

står för Håller inte alls med och 4 betyder Håller fullständigt med. Efter varje påstående 

hade deltagarna möjlighet att skriva egna erfarenheter kring påståendet. När vi efter en 

vecka såg att inte alla svar kommit in så skickade vi ut ett nytt gruppmejl, eftersom vi 

inte visste vem som svarat eller inte, där vi tackade de som deltagit samtidigt som vi 

passade på att påminna de som ännu inte svarat. Slutligen deltog sju av åtta av de 

tillfrågade. 

 

Bearbetning 
Data från observationerna fördes in i ett kalkylark per förskola. I kalkylarket skilde vi 

på de olika situationerna, där till exempel på- och avklädning i hallen antecknades för 

sig och lunchen för sig. Till varje situation redovisades tecken som kunde kopplas till 

TAKK-tavlorna på aktuell förskola (se bilaga 5 & 6) och vilka andra tecken som hade 

använts under en dag. Vi såg att det var många olika tecken som användes enstaka 

gånger och valde därför att kategorisera tecken och gester. TAKK-tecken som finns 

representerade på förskolans TAKK-tavlor i de situationer de används benämns som 

situationstecken. När det i matsalen finns en TAKK-tavla där tecknet för mjölk 

representeras och en deltagare tecknar mjölk presenteras det som ett situationstecken. 

Används tecken i en situation som är representerade på en TAKK-tavla någon 

annanstans i förskolans miljö benämns de som miljötecken. Skulle deltagaren i hallen 

teckna mjölk, och det endast finns en TAKK-tavla för det i matsalen redovisar vi det 

som ett miljötecken. Tecken som inte finns representerade presenteras som övriga 

tecken. Anledningen till att vi delade på situationstecken och miljötecken var att 

observationerna visade att flera av de representerade tecknen även användes vid andra 

situationer än där TAKK-tavlorna fanns. Förutom TAKK-tecken presenteras även 

ikoniska- och deiktiska gester utifrån varje situation. När alla tecken och gester 

registrerats skapades diagram utifrån om det var situationstecken, miljötecken, ikoniska 

gester, deiktiska gester eller övriga tecken som utfördes och ifall det var ett barn eller en 

vuxen som gjort tecknet samt om det var riktat till ett barn eller en vuxen. Diagram för 

alla situationer skapades för att ge oss en överblick samt möjligheten och kunna jämföra 

tecken med situationer och därmed tolka ett mönster. I sammanställningen valde vi att 

inte blanda in data från sångsamlingarna då användningen av TAKK och gester som 

barnen utförde i de situationerna var mer aktivitetsbaserade än 

kommunikationsbaserade. Enkätundersökningens data fördes även det in i ett kalkylark. 

Med hjälp av kalkylarket var det lättare granska deltagarnas svar och vi försökte hitta 

mönster. När respondenterna delade egna erfarenheter kunde vi koppla svaret till den 

yrkesroll deltagaren uppgett tidigare i enkätundersökningen. Utifrån detta kan vi 

redovisa om det är en förskollärare, barnskötare eller vikarie som delat med sig av egna 

erfarenheter. Enkätundersökningen kompletterade observationerna genom att stärka det 

förhållningssätt pedagoger har gentemot TAKK i förskolan och belysa vad de själva 

anser om TAKK-tavlor i förskolans miljö. Vi har valt att analysera detta arbete utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv därför att vi ser förskolan som en arena där sociokulturen 

är tydlig (Tellgren, 2004). I denna studie använder vi ett sociokulturellt perspektiv som 

tolkningsverktyg för att inkludera samt analysera gester och tecken som andra 
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kommunikationsformer i den sociala kontext deltagarna befinner sig i. Med hjälp av 

observationerna och analyserna tolkas tecken och gester som något sociokulturellt som 

sker mellan människor i en befintlig miljö. Tolkningen vi gör i observationerna är något 

som Bryman (2011) benämner som kvalitativ forskningsstrategi samtidigt som Franzen 

(2014) menar att det är upp till oss att tolka vad vi ser och upplever. 
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Resultat 
Vi besökte två förskolor i olika förskoleområden i en mellanstor stad i Sverige. Båda 

förskolorna har uttryckt att de arbetar med TAKK, antingen på förskolans hemsida eller 

i de årsberättelser som finns att hämta på kommunens hemsida. Den ena förskolan är en 

del av ett förskoleområde där de arbetar med 16 grundtecken (se bilaga 5) och vi 

kommer i resultatdelen benämna den förskolan som Förskola Gul. Den andra förskolan 

har uttryckt i förskolans årsberättelse att de använder TAKK i samband med 

arbetsmaterialet Babblarna och förskolan benämns som Förskola Grön. Genom att 

analysera observationerna av TAKK och gester och sedan komplettera med 

pedagogernas förhållningssätt utifrån enkätundersökningen har kategorierna 

miljöavtryck, kunskap, användning av TAKK och gester samt didaktiskt verktyg 

framkommit vilka presteras i resultatet.  

 

Miljöavtryck 

Det skiljer sig hur förskolorna presenterar TAKK-tavlorna i förskolemiljön. Förskola 

Gul har många TAKK-tavlor (se bilaga 5) kopplade till rådande miljö. I hallen finns det 

en TAKK-tavla som visar tecken för bland annat olika klädesplagg medan det vid 

matplatsen finns TAKK-tavlor som beskriver möbler och bestick. De 16 grundtecken 

som Förskola Gul arbetar med finns presenterade både på en vägg i barnens höjdnivå 

samt på ett väggskåp där vuxna stående kan avgöra vad det är för tecken. Förskola Grön 

använder inte lika många TAKK-tavlor i verksamheten. I samlings- och rörelserummet 

har de TAKK-tavlor som representerar sånger (se bilaga 6). I anknytning till 

mellanmålet fick barnen tillträde till ytterligare ett rum där en TAKK-tavla finns 

representerad (se bilaga 7) i en avskild lekdel av rummet. Enkäten visar att av de totalt 

sju förskollärarna och barnskötarna svarade fyra personer att de har TAKK-tavlor för 

barnens skull. Två personer instämde delvis med att de hade TAKK-tavlor för barnens 

skull medan en person var mer tveksam. Den förskollärare som var mer tveksam till 

TAKK-tavlor för barnens skull menar att det är en bra idé att ha dessa, men att andra 

bilder och tecken i så fall måste plockas ner då det inte får bli för mycket intryck för 

barnen. Samtliga respondenter var antingen helt eller till stor del eniga om att det i 

verksamheten finns TAKK-tavlor för pedagogernas skull. I enkäten framkommer det att 

pedagogerna använder TAKK-tavlorna som ett hjälpmedel för att påminnas om tecken 

som de tillfälligt kan ha glömt bort. En förskollärare menar att TAKK-tavlorna är bra 

främst för de som inte lärt sig eller fått utbildning genom kurs.  

 

I enkätundersökningen framkommer det även att en förskollärare anser att “En del 

tecken fastnar lättare än andra“. Under lunchen på en av förskolorna frågar en i 

arbetslaget hur besticket gaffel tecknas. Pedagogen blev visat tecknet och provade det 

på egen hand ett par gånger. Vid det bord där personen sitter finns en TAKK-tavla där 

bland annat tecknet för gaffel är representerat. I det här exemplet kunde TAKK-tavlan 

använts för att påminnas om tecken som tillfälligt kan ha glömts bort. 
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Kunskap 

Pedagogerna lär sig TAKK genom flera olika former. Fyra av de svarande har gått på 

TAKK-kurs och lika många hade lärt sig TAKK utifrån verksamheten. Alla deltagare 

har i någon form lärt sig TAKK och lika många barnskötare som förskollärare har gått 

på TAKK-kurs. I situationen där en pedagog frågade hur gaffel tecknas, som nämns 

under avsnittet Miljöavtryck, får denne svar av en kollega och kan därmed både se hela 

rörelsen visuellt och prova på den tillsammans med någon annan. Utifrån en av 

deltagarnas egna erfarenheter kring TAKK-tavlornas betydelse för att komma ihåg 

tecken som glömts bort svarade förskolläraren att “man lär sig bättre av varandra”. 

Resultatet visar att ingen av barnskötarna menade att de lärt sig TAKK av en kollega i 

jämförelse med förskollärarna där tre av fyra inkluderade valet kollega i sitt svar. 

 

 
Bild 1. Diagrammet visar olika sätt som pedagogerna lär sig TAKK. 

 

Bild 1 indikerar att en och samma pedagog kan lära sig TAKK på fler än ett sätt samt 

använda sig av de övriga i arbetslaget för att komplettera den kunskap om TAKK som 

de redan besitter. Observationerna och enkäten visar att förskolan behöver miljöavtryck 

och kunskap i olika former för att använda sig utav TAKK. 

 

Användning av TAKK och gester  

Observationerna visar att pedagoger använder sig av TAKK i kommunikationen med 

barnen. På Förskola Gul används främst tecken kopplade till kombinationen TAKK-

tavla och den situation de befinner sig i (se Bild 2). De tecken som finns representerade 

i miljön används också på andra platser än i den specifika situationen. Däremot används 

bara ett fåtal ikoniska och deiktiska gester under en dag.  
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Bild 2. Diagrammet visar antalet tecken och gester under en dag på Förskola Gul. 

 
Bild 3. Diagrammet visar antalet tecken och gester under en dag på Förskola Grön. 

 

På Förskola Grön (Bild 3) använder sig pedagogerna främst av tecken som inte finns 

representerade på deras TAKK-tavlor samt deiktiska gester. Användningen av 
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situationsbaserade TAKK-tecken har en låg stapel främst på grund av ett fåtal TAKK-

tavlor i förskolemiljön. 

 

Skillnader i observationerna visar att pedagogernas användning av TAKK-tavlor, tecken 

och gester påverkar barnens användning av tecken på respektive förskola. På Förskola 

Grön där pedagogerna använder en liten mängd av representerade tecken visas det i 

barnens användning av dessa. Pedagogerna använder istället mycket deiktiska gester 

vilket även återspeglar sig i barnens kommunikation (Bild 4). Detsamma gäller barnen 

på Förskola Gul som använder fler situationstecken (Bild 5) precis som pedagogerna på 

avdelningen. I enkäten framkommer det att en förskollärare menar att även om barnen 

för tillfället inte förstår mycket av den TAKK som används så härmar de gärna de 

vuxna.  

 
Bild 4.  Diagrammet visar barns deiktiska gester under en dag. 
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Bild 5. Diagrammet visar barns situationstecken under en dag. 

 

Det bild 4 och 5 visar är hur många gånger barnen på respektive förskola använder sig 

av deiktiska och situationsbaserade tecken. Diagrammen synliggör skillnader på 

förskolebarnens användning av dessa gester och tecken vilka står i relation till 

pedagogernas användning av desamma (se bild 2 och 3). Respondenterna ger blandade 

svar på om de främst använder sig av de tecken som finns representerade på förskolans 

TAKK-tavlor. TAKK-tavlorna representerar de tecken som främst används enligt tre av 

deltagarna. Övriga respondenter är mer tveksamma eller anser att de inte främst 

använder de tecken som finns representerade på TAKK-tavlorna. Enkätsvaren styrker 

observationerna som visar att Förskola Gul (Bild 2) i större utsträckning än Förskola 

Grön (Bild 3) använder sig av de tecken som finns representerade på TAKK-tavlor 

kopplade till situationen. Enligt de egna erfarenheterna anser en förskollärare att denne 

skulle vilja använda mer TAKK i förskolan men att det är kunskap som kräver att det 

utförs aktivt för att inte glömmas bort. En annan förskollärare förklarar att denne skulle 

vilja vara mer aktiv med tecknandet och förklarar samtidigt att en del tecken är sådana 

som fastnar lättare än andra och därmed är enklare att komma ihåg. Ingen av 

respondenterna i enkätundersökningen anser att de i kommunikation med barnen 

använder tillräckligt många tecken under en dag. Observationerna visar att det i 

verksamheten används flest tecken vid måltidssituationer. 

 

Didaktiskt verktyg 

Kommunikationen med hjälp av TAKK och gester sker främst vid lunch och mellanmål. 

Förutom TAKK-tavla “matplats” har Förskola Gul även ytterligare tecken kopplade till 

lunch och mellanmål (se bilaga 5). För att belysa hur TAKK kan användas som ett 
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didaktiskt verktyg i förskolan har pedagogerna genom enkäten svarat på möjligheten att 

påverka vilka tecken som används i verksamheten. TAKK-tecken på Förskola Gul är 

framtagna av en grupp representanter inom förskoleområdet. Pedagogerna kan sedan 

komplettera med tecken som utgår från barnens intressen samt passar verksamheten. 

Detta medför att ett specifikt tecken arbetas mer intensivt med under en vecka och 

kopplas ofta till aktuellt tema på förskolan. Med hjälp av de TAKK-tecken som 

presenteras för barnen ger det en möjlighet att be om något som barn vill ha utan att 

verbalt kunna uttrycka detta. Hälften av barnens situationstecken i kommunikationen 

med pedagogerna på Förskola Gul under lunch var tecknet för mjölk (se Bild 6). 

 

 
Bild 6. Diagrammet visar situationstecken samt olika typer av tecken och gester vid lunch. 

 



 

17 

 

 
 

Bild 7. Diagrammet visar deiktiska gester samt övriga tecken och gester vid lunch. 

 

Pedagogerna på Förskola Gul använder situationstecken som utgår från barnens 

intressen samt passar verksamheten. TAKK-tavlor är placerade utifrån verksamheten 

och ger en direkt koppling under till exempel lunch (Bild 6) och mellanmål (Bild 8) där 

pedagogerna främst använder sig av situationstecken. Övriga tecken och deiktiska 

gester är främst representerade på Förskola Grön eftersom de inte har TAKK-tavlor i 

anslutning till lunch och mellanmål. Diagram 7 och 9 synliggör att övriga tecken blir en 

större del av dessa situationer. Barnen använder främst TAKK i kommunikationen med 

pedagogerna i dessa situationer. En förskollärare uttrycker i enkäten att barnen tycker 

det är roligt när pedagogerna använder TAKK och de härmar gärna detta. 

 



 

18 

 

 
Bild 8. Diagrammet visar situationstecken samt olika typer av tecken och gester vid 

mellanmål. 

 

 
Bild 9. Diagrammet visar deiktiska gester och övriga tecken vid mellanmål. 
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Att lära sig TAKK kan ske på en mängd olika sätt och flera pedagoger har uttryckt att 

de lärt sig genom både kurser, utifrån verksamheten eller genom kollegor och även på 

egen hand. En förskollärare uttrycker att TAKK är något som de behöver arbeta med 

hela tiden för att det inte ska glömmas bort. Utifrån en förskollärares egna erfarenheter 

är TAKK ett sätt att sänka tempot på kommunikationen och att barn kan dra nytta av att 

både visuellt och auditivt använda sig av språk för att befästa språket. Resultatet av 

antalet situationstecken (se Bild 2) kopplat till mängden TAKK-tavlor (se bilaga 5) 

påvisar att TAKK-tavlan används som ett didaktiskt verktyg. De tecken som är 

framtagna för verksamheten finns representerade i situationerna och det är dessa tecken 

som främst används. Bland enkätsvaren framkommer det att fem respondenter anser att 

behovet av TAKK inte försvinner då barnens verbala kommunikation utvecklats. 
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Diskussion 
 

Vår studie antyder att deltagande pedagogerna ser TAKK som ett viktigt redskap i 

förskolan. I diskussionen kommer vi att presentera metoddiskussionen där vi nämner 

hur vår metod har fungerat samt vad som varit bra och mindre bra. Därefter presenterar 

vi resultatdiskussionen utifrån de kategorier vi fått fram från resultatet. Kategorin 

kunskap inkluderas i hela resultatdiskussionen utifrån det sociokulturella perspektivet 

att allt lärande är socialt och sker i samspel med andra. Under kategorin miljöavtryck 

diskuterar vi förskolans miljö och hur TAKK-tavlor kan påverka de som befinner sig på 

förskolan. Vi lyfter även hur användandet av TAKK och gester skiljer sig mellan de 

olika förskolorna och hur deras arbete med TAKK och gester påverkar barnen. I 

utövandet av TAKK och gester kan TAKK-tavlorna ses som ett didaktiskt verktyg.  

 

Metoddiskussion 
Bryman (2011) beskriver behovet av en god planering och trots ett välstrukturerat 

schema blev tidspressen påtaglig i försöket att få tillgång till förskolor som ville delta i 

undersökningen, lämna ut tillståndsblankett och få in alla godkännanden från 

vårdnadshavare i tid. Det går inte att planera för observationer som blir ombokade och 

avbokade. Vi är medvetna att det finns många faktorer som kan påverka 

undersökningens resultat. Det finns barn som vi inte fick godkännande från 

vårdnadshavare. Vi kunde se hur de var aktiva med situationstecken och deiktiska gester 

men detta har inte inkluderats i undersökningens empiri. Att det fanns barn i 

undersökningen som saknade tillstånd påverkar även antalet tecken som gester som 

pedagogerna gör under en dag då inte heller den kommunikationen till barnet redovisas 

och skulle samtidigt kunna vara kommunikation till ett annat barn. Ur ett etiskt 

perspektiv var vi tydliga med observationens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gör 

oss medvetna om pedagogernas möjlighet att planera verksamheten utifrån det vi skulle 

observera. Bryman (2011) beskriver försökskanineffekten där deltagarna påverkas av att 

de känner sig studerade och därmed vill göra ett gott intryck. Att deltagarna i vår studie 

kan ha påverkats av vår närvaro kan därmed ha påverkat resultatet i en viss riktning. Då 

vi hade en begränsad tid för observationer under studiens gång begränsades 

möjligheterna att utföra observationer under mer än en dag för att få mer representativa 

siffror från förskolorna.  

 

Observationsschemats upplägg hjälpte oss vid insamlandet av empiri där vi kunde 

registrera om det var ett barn eller en pedagog som utförde TAKK-tecken eller gester 

och i vilken riktning kommunikationen skedde. När båda observerade samma situation 

gjorde vi detta från olika vinklar. Situationer som skedde vid, till exempel, olika bord 

var vi tvungna att dela upp oss för att täcka hela barngruppen. Vi är nöjda med den 

mängd data vi samlade in med hjälp av observationsschemat.  

 

Utifrån en av frågeställningarna kring hur TAKK-tavlor används i förskolan blev det en 

stor skillnad mellan förskolorna som hade olika antal TAKK-tavlor. Redan under första 

observationsdagen blev vi mer vana med observationsmetoden och det gick lättare att 
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upptäcka övriga tecken som inte var representerade i förskolans miljö. Vi är medvetna 

om dessa påverkansfaktorer som resulterar i att alla tecken och gester inte 

uppmärksammats och registrerats. Detta bekräftas också i vår sammanställning av 

observationsscheman där vi båda observerat samma situation från olika vinklar och sett 

att mindre skillnader förekommer. Vi har under arbetets gång diskuterat att flera 

TAKK-tecken i grunden är ikoniska. Innan någon har lärt sig ett TAKK-tecken finns 

möjligheten att göra tecknet, som bygger på likhet, utan att vara medveten om det. 

TAKK kompletteras alltid med det verbala ordet och registrerade tecken har många 

gånger skett utifrån vad pedagogen sagt och det har inte alltid funnits kunskap att 

bekräfta att tecknet utfördes på korrekt sätt. Vad vi tolkar som ikoniska gester eller 

TAKK kan påverka resultatet.  

 

Enkätundersökningen gav oss ett större perspektiv på undersökningen än vad endast 

observationerna skulle bidra till. Respondenternas egna erfarenheter gav oss en större 

insikt i deras förhållningssätt gentemot TAKK och hur det syns och används i förskolan. 

Utifrån svaren besvarades frågor som utvecklades under vår analys av observationen. 

Med tanke på att antalet svarande på enkäten var de pedagoger som deltagit i 

undersökningen och bortfallet bestod av en person minskar risken för ett större 

samplingsfel, vilket Bryman (2011) förklarar som att urvalet deltagare inte representerar 

hela gruppen. Sju av åtta deltagare som observerades besvarade också vår 

enkätundersökning och därmed är samplingsfelet inte stort. Bryman anser att en 

intervju- eller enkätundersökning kopplat till sociala beteenden kan få deltagarna att 

svara på det sätt de tror är önskvärt. Därför ansåg vi att observationer och 

enkätundersökning skulle komplettera varandra och ge oss en bättre uppfattning hur 

TAKK och gester används på förskolan 

 

Resultatdiskussion 
 

Miljöavtryck 

Vid analysen av miljöavtryck utgår vi från det Tellgren (2004) och Smidt (2010) anser 

att kommunikativa handlingar utgår från den miljö och de personer barnen möter. Vi 

menar att barnen möts av TAKK-tavlor, tecken och gester i förskolans miljö vilket leder 

till handling i form av att barn tolkar och använder dessa verktyg. Utifrån Neumann, 

Hood, Ford och Neumanns (2012) begrepp miljöavtryck jämför vi TAKK-tavlorna som 

en del av de tecken och symboler som finns på förskolan vilket kan gynna barns 

kommunikativa utveckling. Enligt en förskollärare kan dock barn få för många intryck 

vilket innebär att om TAKK-tavlor ska användas i förskolans miljö för barnens skull bör 

andra intryck ta mindre plats. De flesta respondenter menar att TAKK-tavlor finns för 

både för barn och pedagoger i förskolans miljö. För att påminnas av TAKK-tecken har 

pedagoger svarat att de ser TAKK-tavlorna i förskolans miljö som ett hjälpmedel för att 

bli påminda om hur tecken utförs. Resultatet visar att pedagogerna som använder sig av 

förskolans miljöavtryck, i form av TAKK-tavlor, påverkar barnen på Förskola Gul till 

att använda situationstecken. Kommunikativa handlingar sker även utifrån de personer 
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barnen möter i en specifik miljö. I Förskola Gröns miljö använder pedagogerna främst 

deiktiska gester och övriga tecken vilket påverkar barnen att använda sig av dessa 

tecken och gester.  

Användning av TAKK och gester 

Pedagogerna på Förskola Grön använder sig av betydligt fler deiktiska gester än 

pedagogerna på Förskola Gul och det är något som avspeglas på barnens användning av 

gester. Det är lika viktigt att använda deiktiska gester som TAKK då deiktiska gester 

bidrar till att skapa förståelse kring det som gemensamt uppmärksammas (Puccini & 

Liszkowski, 2012). Vi undrar om ett för aktivt användande av situationstecken hämmar 

användandet av deiktiska gester. Observationerna från respektive förskola visar att ett 

aktivt TAKK-användande kan påverka antalet deiktiska gester. Magnusson (2003) 

menar att TAKK är ett verktyg för att underlätta kommunikation och lärande samtidigt 

som de medfödda deiktiska gesterna är till för att kommunicera samt intimt förbundna 

med språkinlärning (Puccini & Liszkowski, 2012). Resultatet visar även att Förskola 

Gul använder sig av betydligt fler situationstecken än Förskola Grön. Den skillnaden 

anser vi bero på den stora variationen av antalet TAKK-tavlor på de olika förskolorna. 

Vi ställde oss därför frågande hur resultatet skulle kunna se ut ifall Förskola Grön hade 

samma TAKK-tavlor som Förskola Gul. Genom att jämföra Förskola Gröns 

teckenanvändning under lunch och mellanmål med Förskola Guls TAKK-tavlor kom vi 

fram till att hälften av de utförda tecknen på Förskola Grön fortfarande placerades i 

kategorin övriga tecken. Övriga tecken är de som inte fanns representerade på någon 

TAKK-tavla i verksamheten. Exempel på övriga tecken som användes på Förskola 

Grön var pannkaka, bulle, traktor och köra. Vi menar att TAKK-tavlan skapar en grund 

och struktur för användandet av utvalda tecken och gester. Utan TAKK-tavlan som 

didaktisk utgångspunkt uppfattar vi att tecken och gester används utan en inramning och 

därmed mindre genomtänkt. TAKK, gester och TAKK-tavlan kan ses som ett verktyg 

för både pedagoger och barn för att utveckla kommunikativa färdigheter. Dessa verktyg 

kan därför även analyseras som didaktiska verktyg. 

 

Didaktiskt verktyg 

I enkätundersökningen framkommer det att TAKK-tavlor finns för både pedagoger och 

barn på förskolorna. De kan vara till hjälp för pedagogerna när de glömt hur olika 

tecken utförs. Neumann et al. (2012) förklarar att miljöavtryck dessutom kan gynna 

barns fortsatta kommunikativa utveckling och TAKK-tavlornas roll i förskolan blir dels 

att bistå pedagogerna i deras TAKK-användning samt att påverka barns kommunikativa 

utveckling. I resultatet framkommer det att när det finns TAKK-tavlor är det de 

representerade tecknen som används i arbetet med TAKK. TAKK-tavlan är didaktiskt 

verktyg att arbeta med och kan komplettera med tecken som utgår från barnens intresse 

samt det som passar verksamheten. De tecken som är framtagna för verksamheten finns 

representerade i situationerna och det är dessa tecken som främst används. Förskollärare 

uttryckte att behovet av TAKK inte försvinner för att barn har tillräcklig verbal 

kommunikation men att detta kan leda till att pedagogerna glömmer bort att använda sig 

av tecken i kommunikationen. Garrity et al. (2015) förklarar att barn kan använda sig av 
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TAKK för att befästa och upprepa det auditiva språket vilket i föreliggande studie kan 

kopplas till en av de deltagande förskollärarnas egna erfarenheter, att “visuellt stärka det 

verbala för att befästa språket”. Vidare menar förskolläraren att TAKK även är ett 

verktyg för att sänka tempot på kommunikationen. 

 

Barn uppmärksammar hur andra gör och agerar efter tillåtande och uppmuntrande 

kommunikationsalternativ som omgivningen bidrar till. Forskning visar att både TAKK 

och gester har relevans för barns språk och kommunikation samtidigt som vår studie 

visar att de vuxnas användande av ett fysiskt språk påverkar barns användning av 

detsamma. Tellgren (2008) menar att barn använder sig av de redskap som finns 

tillgängliga och en pedagog som använder sig av deiktiska gester, eller ger respons då 

barnen använder dessa visar att även gestikulering är ett medel för 

kommunikation.Användningen av TAKK och gester sker sällan mellan förskollärare, 

barnskötare och vikarier. Två dagars observationer på två olika förskolor resulterade i 

att vi upptäckte ett miljötecken i form av lugn, som representeras på en TAKK-tavla (se 

bilaga 6) och utfördes i utomhusmiljön där TAKK-tavlan inte är representerad. Den 

ikoniska gesten för lugn kan vara detsamma som TAKK-tecknet och därmed har vi valt 

att tolka det som ett miljötecken. Ett övrigt tecken som användes en gång mellan 

pedagog till pedagog var ringa och under kategorin deiktiska gester utfördes detta två 

gånger. Tellgren (2004) menar att ett lärande formas i samspel med andra vilket även 

resultatet visar kring hur pedagogerna lär sig TAKK.  

 

Slutsatser 
I vår studie kopplas TAKK-tavlor som ett miljöavtryck på förskolorna. Forskning 

styrker att tecken och symboler som presenteras i den miljö barn vistas har en 

påverkansfaktor för den språkutveckling de genomgår. Respondenterna i studien anser 

att TAKK-tavlor kan vara till för både barn och pedagoger. I studien menade flera av 

deltagarna att de egentligen ville arbeta mer med TAKK då det är något som aktivt 

måste arbetas med för att inte glömmas bort. Vidare ansågs kollegor och TAKK-tavlor 

vara till en hjälp för dem i arbetet med TAKK, dels för att påminnas om hur tecken 

utförs eller för att lära sig nya. Vår studie visar att TAKK-tavlan är ett didaktiskt 

verktyg att arbeta utifrån och kan vidareutvecklas med andra tecken som utgår från 

barns intresse och passar verksamheten. 

Utifrån den forskning vi presenterat under forskningsavsnittet och vår observation är 

TAKK och gester kommunikationsformer som kan användas i förskolor för att stödja 

barnens förmåga att kommunicera. Forskning visar att både TAKK och gester är 

arbetssätt för att barn ska utvecklas kommunikationsmässigt. I resultatet framkommer 

det att barn och pedagoger använder sig av samma typ av kommunikation som till 

exempel situationstecken på Förskola Gul och deiktiska gester på Förskola Grön. Både 

TAKK och gester är kommunikationsformer som utgår från kroppens rörelser vilket 

kompletterar det verbala språket vilket gör att barn som ännu inte erövrat den verbala 

kommunikationen har möjlighet för interaktion. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

tolkar barn handlingar från personer som de möter och agerar därefter. Därför anser vi 

att det är viktigt att använda och ta tillvara på de tecken och gester barn utför i 
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kommunikationen med andra. Vi menar att pedagogernas förhållningssätt gentemot 

TAKK och gester är viktigt och att pedagogerna även bör använda sig av TAKK och 

gester när de kommunicerar sinsemellan då barn är med. 

 

Framtida forskning 

I en fortsatt forskning vore det intressant att undersöka om barn använder mer tecken 

och gester ifall även pedagogerna använder detta mellan varandra i sin kommunikation. 

Möjligen skulle en ökad användning av tecken och gester medverka till att miljön blir 

tystare och lugnare. 

 

  



 

25 

 

Referenser 
 

Arnqvist, A. (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

 

Behne, T., Carpenter, M., & Tomasello, M. (2014). Young children create iconic 

gestures to inform others. Developmental Psychology, 50(8), 2049-2060. 

doi:10.1037/a0037224 

 

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med 

berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet.  

 

Brereton, A. (2008). Sign Language Use and the Appreciation of Diversity in Hearing 

Classrooms. Early Years: An International Journal of Research and Development, 28(3), 

311-324.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Eriksson, S., & Renling, R. (2016). Ett kommunikativt hjälpmedel för alla?: AKK och 

TAKK i förskolan. Examensarbete, Luleå tekniska universitetet, Institutionen för konst, 

kommunikation och lärande.  

 

Franzén, K., Hjalmarsson, M., & Löfdahl, A. (2014). Att rapportera sin undersökning. I 

K. Franzén, M. Hjalmarsson & A. Löfdahl (Red.), Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori (s. 174-184). Stockholm: Liber. 

 

Garrity, S., Aquino-Sterling, C. R., & Day, A. (2015). Translanguaging in an Infant 

Classroom: Using Multiple Languages to Make Meaning. International Multilingual 

Research Journal, 9(3), 177-196. 

 

Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: samhörighet, tillhörighet, 

vänskap, utanförskap. Diss. Lund: Lunds universitet.  

 

Kapalková, S., Polišenská, K., & Süssová, M. (2016). The Role of Pictures and 

Gestures as a Support Mechanism for Novel Word Learning: A training study with 2-

year-old children. Child Language Teaching & Therapy, 32(1), 53-64. 

doi:10.1177/0265659015585373 

 

Klerfelt, A. (2004). Ban the Computer, or make it a Storytelling Machine. Bridging the 

gap between the Children's Media Culture and Pre-school, Scandinavian Journal of 

Educational Research, 48:1, 73-93 

 

Magnusson, B. (2003). Teckenkommunikation: grundordbok - med illustrationer. (2., 

[omarb.] utg.) Lövestad: Bam språkteknik. 

 



 

26 

 

Neumann, M. M., Hood, M., Ford, R. M., & Neumann, D. L. (2012). The Role of 

Environmental Print in Emergent Literacy. Journal of Early Childhood Literacy, 12(3), 

231-258. 

 

Puccini, D., & Liszkowski, U. (2012). 15-month-old Infants Fast Map Words but not 

Representation Gestures of Multimodal Labels. Frontiers In Psychology, 

3doi:10.3389/fpsyg.2012.0010 

 

Skolverket (2013). Allt fler barn i förskolan. Hämtad 20 september, 2016, från 

Skolverket, http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-

2013/allt-fler-barn-i-forskolan-1.193605  

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan. ([Ny, rev. uppl.]). Stockholm: Skolverket. 

 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sträng, M.H. & Persson, S. (2003). Små barns stigar i omvärlden: om lärande i 

sociokulturella samspel. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tellgren, B. (2004). Förskolan som mötesplats: barns strategier för tillträden och 

uteslutningar i lek och samtal. Licentiatavhandling Örebro : Univ., 2004. Örebro.  

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

 

Westlund, K. (2010). Demokrati i förskolan. I B. Riddersporre & S. Persson (Red.), 

Utbildningsvetenskap för förskolan. (s. 83-99). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

 
  

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2013/allt-fler-barn-i-forskolan-1.193605
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2013/allt-fler-barn-i-forskolan-1.193605


 

27 

 

Bilaga 1 

 

TAKK användning i förskolan 

(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Förskollärarutbildningen vid Högskolan i 
Gävle och vi ska skriva ett examensarbete. Syftet med examensarbetet är att få 
fördjupad kunskap om förskolans användning av TAKK samt förhållningssätt till 
TAKK.  Med anledning av vårt självständiga arbete skulle vi vara tacksamma om 
möjligheter finns att få besöka er förskola för att observera samt komplettera med 
enkätfrågor. 

 
Vi planerar att göra observationer i verksamheten kopplat till situationer som utspelar sig 
i till exempel hall, ateljé och matsal. Det vi vill observera är pedagoger och barns 
användning av TAKK. Val av situationer och platser görs utifrån förskolans 
förutsättningar och godkännande. 

 
Observationerna genomförs med hjälp av papper och penna i ett löpande protokoll samt 
observationsschema. Efter observationerna kommer vi att digitalt skicka ut ett enklare 
enkätformulär med påståenden som vi skulle vara tacksamma ifall ni ville besvara. 

 
Vid observationer och enkäter tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
Deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och det material som vi samlar in endast 
kommer att användas i vårt examensarbete. Alla namn på personer och platser kommer 
att fingeras i det färdiga arbetet. 

 
Resultatet av studien redovisas i examensarbetet under hösten 2016. De förskollärare 
som deltagit i studien kommer att erbjudas att få arbetet skickad till sig. 
 
Vi är tacksamma om ni vill bidra till vårt examensarbete och besvara vår förfrågan så fort 
som möjligt. Vid ett godkännande kommer vi göra ett första besök där vi presenterar oss 
och lämnar ut blanketter för föräldramedgivande. 
 
Om ni har några frågor är ni välkommen att kontakta oss eller vår handledare Annie 
Hammarberg för mer information. 
Med vänliga hälsningar 
Christian och Robin. 
 
Christian Wikström,          telefon; xxxxxxxxxx, mejl; xxxxx@student.hig.se 
Robin Frid,                        telefon; xxxxxxxxxx, mejl; xxxxx@student.hig.se 
Annie Hammarberg,                                          mejl; xxxxx@hig.se 
Lektor i didaktik. Högskolan i Gävle             
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare! 
 

Vi heter Christian och Robin och vi studerar till förskollärare vid högskolan i 
Gävle. Under hösten kommer vi att göra ett examensarbete.  
 

Vi är intresserade av att studera hur tecken används för att komplettera 
kommunikationen i förskolan. Anledningen till detta är för att vi vill få möjlighet till 
fördjupad kunskap om förskolans användning av TAKK (Tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation), samt när och hur pedagogerna använder 
tecken till ditt barn. 
 

Observationerna genomförs med hjälp av papper och penna i ett 
löpandeprotokoll samt observationsschema. I examensarbetet kommer ditt barn 
samt berörd förskola vara anonym. Deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och det material som vi samlar in endast kommer att användas i vårt 
examensarbete.  
 

Förskolechefen samt pedagogerna på förskolan är informerade om vår avsikt 
med studien och är samarbetsvilliga, så vi önskar att även ditt barn kan delta. 
 

Vi kommer endast att göra observationsanteckningar av de barn som fått tillstånd 
av vårdnadshavare att delta. 
 
Med vänliga hälsningar Christian och Robin. 
 
Christian Wikström,  telefon; xxxxxxxxxx,  mejl; xxxxx@student.hig.se  
Robin Frid,   telefon; xxxxxxxxxx,  mejl; xxxxx@student.hig.se 

  
LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN………………….. 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att observeras kring användandet av TAKK 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 
 

 

Barnets namn: ……………………………………………………………….... 
 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………………………. 
 

 

Vårdnadshavare:……………………………………………………………….  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

Enkätfrågor 

Yrkesroll 
 
Hur länge har du varit verksam inom förskolans verksamhet? 
 
Genom vilken form har du lärt dig TAKK? 
 
Jag använder tillräckligt många tecken under arbetsdagen i kommunikation med 
barnen. 
 
På förskolan bestämmer arbetslaget gemensamt vilka TAKK-tecken som ska användas 
 
Jag använder främst de tecken som finns representerade på förskolans TAKK-tavlor 
 
TAKK-tavlor är ett redskap för mig när jag glömt bort något tecken 
 
I verksamheten finns det TAKK-tavlor placerade för barnens skull. 
 
I verksamheten finns det TAKK-tavlor placerade för pedagogernas skull 
 
Barn använder TAKK i kommunikationen mellan varandra 
 
Det finns barn som förstår mig bättre när jag använder TAKK 
 
TAKK bidrar till att barn utvecklar nyanserat talspråk 
 
Barn som verbalt kan uttrycka sig har inte längre någon nytta utav TAKK 
 
Modern forskning visar att TAKK är ett viktigt redskap för alla barn. 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/11OkCSAlfn4SoGoxorj4MK_VNPDv5mqQBxrlwA2x-
Lsc/edit 
 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/11OkCSAlfn4SoGoxorj4MK_VNPDv5mqQBxrlwA2x-Lsc/edit
https://docs.google.com/forms/d/11OkCSAlfn4SoGoxorj4MK_VNPDv5mqQBxrlwA2x-Lsc/edit
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Bilaga 5 

Förskola Gul 
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Bilaga 6 

Förskola Grön 

 

Ord som representeras på TAKK-Tavla 

Frukost 

Samling 

Gå ut 

Byta blöja 

Lunch(tid) 

Vila 

Leka 

Mellanmål 

Arg 

Ledsen 

Glad 

Bra 

Mamma 

Pappa 

Tack 

Toalett 

Hjälpa 

God morgon 
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