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Abstrakt
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK
med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet
konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder
förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares
användning av TAKK?”. Insamlad data analyseras utifrån ett kritiskt
specialpedagogiskt perspektiv med de tillhörande teoretiska begreppen
identitetspolitik och en skola för alla samt utifrån ett multimodalt perspektiv på
kommunikation och lärande. För att få en djupare förståelse för förskollärares
perspektiv på TAKK samlas data in med hjälp av både semistrukturerade intervjuer
och deltagande observationer. I studien medverkar fem förskollärare på tre olika
förskolor i södra Sverige. Samtliga förskollärare i studien har utbildning inom
TAKK och lång erfarenhet av att arbeta med metoden i verksamheten. Det
framkommer i analysen att förskollärarna som deltar i studien använder TAKK i de
flesta situationerna under dagen på förskolan. Främst i samlingar, sagostunder och
mat-situationer men även i den fria leken och i hall-situationer. TAKK används
tillsammans med hela barngruppen oavsett om det finns barn i behov av särskilt stöd
i gruppen eller inte. Analysen visar också att det finns en inkluderande och
multimodal intention bakom förskollärarnas användning av TAKK. Genom att
använda TAKK som ett komplement till det verbala språket anser förskollärarna att
metoden gynnar den språkliga och sociala utvecklingen samt att användningen av
TAKK skapar en känsla av trygghet hos barnen på förskolan. Samtliga förskollärare
i studien problematiserar det faktum att TAKK är en specialpedagogisk metod
eftersom de själva anser att de använder det som en självklar del i det pedagogiska
arbetet med alla barn.

Nyckelord
TAKK, AKK, specialpedagogik, förskola, barn, kommunikation, språk, gester,
tecken, teckenstöd.
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1 Introduktion
Förmågan att kunna kommunicera är ett grundläggande behov och har en betydande
roll för barns utveckling (Svensson 2009). Kommunikation är ett komplext begrepp
eftersom det finns olika sätt att kommunicera på. Den här studien kommer att handla
om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, hädanefter
förkortat TAKK, eftersom vi har uppmärksammat att det är en metod som används
på många förskolor. Metoden är en blandning mellan verbal och icke-verbal
kommunikation. Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2018) är TAKK en
specialpedagogisk metod som används med barn i behov av särskilt stöd. Det
innebär att stödtecken används med vissa barn som ett komplement till det verbala
språket. Trots det har vi erfarenheter av att många förskolor använder sig av TAKK
med barn både i och utan behov av särskilt stöd. Det inspirerar oss till att undersöka
hur förskollärare använder TAKK och vilka intentioner som ligger bakom
användningen av metoden i verksamheten.
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016) lyfts det fram att det är verksamhetens
ansvar att ge alla barn möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga samt ge
barnen förutsättningar att få ge uttryck för sina uppfattningar. Eftersom barn har
olika behov kan det därför innebära att de behöver olika sätt att kommunicera på,
vilket ställer krav på förskollärarnas lyhördhet och kompetens (Heister Trygg 2012).
Det är alltså förskollärarnas ansvar att anpassa verksamheten efter barnens olika
förutsättningar för att alla ska få möjlighet att uppnå sin fulla potential. För att
tillgodose alla barns olika behov kan det innebära att erbjuda barnen olika
kommunikationsverktyg. Förskollärarutbildningen har genom dess olika kurser gett
oss kunskap om hur vi ska kommunicera med och bemöta barn och deras olika
förutsättningar i förskolan. Barns olikheter är något som alltid fascinerat oss, särskilt
i relation till kommunikation. Men det var först under den verksamhetsförlagda
utbildningen som intresset för alternativa kommunikationssätt väcktes.
I 1 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att utbildningen i förskolan ska
bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att förskolan ska vila på
vetenskaplig grund krävs det att verksamhetens metoder och innehåll stöds av
forskning. Det är förskollärarens uppgift att vara uppdaterad och kritiskt granska
olika forskningsresultat för att kunna urskilja vetenskaplig forskning från allmänna
tyckanden (Sheridan & Williams 2018). När vi letar efter forskning om TAKK
upptäcker vi att forskningsfältet är mycket smalt. Desto svårare är det att hitta
forskning om TAKK i förhållande till förskolan. Det förvånar oss eftersom TAKK
verkar vara en populär metod i förskolan. Trots bristande forskning väljer
förskollärare att använda metoden i verksamheten och det motiverar vår
undersökning av ämnet. TAKK kan alltså endast betraktas som beprövad erfarenhet.
Enligt Sheridan och Williams (2018) innebär beprövad erfarenhet att förskollärare
systematiskt dokumenterar sina erfarenheter av olika undervisningsmetoder och
låter andra professionella ta del av kunskapen. Det skulle kunna vara så TAKK har
spridits och blivit en populär metod i de svenska förskolorna. Om många
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förskollärare testat metoden och delat sina erfarenheter med andra kan det vara
anledningen till den stora spridningen. Om så är fallet kan det uppfattas som att
TAKK är en metod som många förskollärare anser har ett fungerande koncept. Det
är enligt oss ytterligare en anledning till att det är ett område som bör studeras mer.
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2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK
med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner.
Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor:
1. Hur använder förskollärare TAKK?
2. Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?
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3 Bakgrund
Följande avsnitt syftar till att skapa större förståelse för TAKK i relation till
förskolan och barns kommunikationsutveckling. Det presenteras litteratur och
styrdokument som är relevanta för att kunna förstå innebörden av TAKK och vilken
betydelse metoden har för barnen i förskolan. Redogörelsen är tematiserad under
följande rubriker: Kommunikation, Alternativ och kompletterande kommunikation,
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation samt Specialpedagogik i
förskolan.

3.1 Kommunikation
Barn börjar kommunicera med sin omvärld redan från födseln (Svensson 2009).
Förmågan att kunna kommunicera gör det möjligt att samspela med andra
människor och ta del av varandras livsvärldar. Kommunikation kan innebära att
kommunicera med det verbala språket men det kan även innebära att uttrycka sig
med exempelvis känslouttryck, kroppsspråk och gester. Kommunikation blir till ett
meningsskapande och är ett sätt att förstå och samspela med omgivningen
(Johansson 2011). I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016) betonas vikten av att
barn i förskolans verksamhet ska ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa
förmåga. Det är förskolans ansvar att barnets kommunikationsutveckling stimuleras
och utmanas samt att barnen får uttrycka sig genom olika uttrycksformer. Även
Heister Trygg (2012) lyfter fram kommunikationens betydelse för barns utveckling.
Hon förklarar att kommunikation har en central roll för allt lärande och att barnen
därför
bör
erbjudas
en
rik
kommunikativ
miljö
i
förskolan.
För de flesta barn utvecklas den verbala språkförmågan i takt med den övriga
utvecklingen men för vissa barn ser utvecklingen annorlunda ut. Den verbala
språkutvecklingen kan vara försenad eller vara påverkad på andra sätt vilket kan
göra att barnet får svårigheter med att göra sig förstådd. Det kan i sin tur skapa
frustration och drabba barnets sociala liv och även leken (Bruce 2007). För barn
med språkliga svårigheter handlar kommunikation istället ofta om att kommunicera
med andra uttryckssätt än det verbala språket. Alla barn har rätt att få kommunicera
och för barn som har svårigheter med det verbala språket kan det då behövas
ytterligare stöd och metoder för att utveckla kommunikationen (Heister Trygg
2012).
Gemensamt för alla barns kommunikativa utveckling är behovet av uppmärksamma
och stöttande vuxna i sin omgivning. I förskolans verksamhet behövs personal som
möjliggör och uppmuntrar kommunikation under dagens alla moment.
Förskollärarens interaktion med barnen är en viktig del av språkutvecklingen
eftersom det är under de tidiga förskoleåren som grunden till språket läggs. Av den
anledningen behöver barnen bli bemötta utifrån sina individuella förutsättningar och
få verktyg att kunna uttrycka sig med (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). Även
Heister Trygg (2012) betonar att vuxna i barnens omgivning behöver vara lyhörda
inför att barn kan använda sig utav olika kommunikativa initiativ. Barnen behöver
känna sig bekräftade och uppmuntrade för att utveckla sin kommunikativa förmåga
vidare.
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3.2 Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Alternativ och Kompletterande Kommunikation förkortas härefter med AKK. Enligt
Heister Trygg och Andersson (2009) är AKK ett samlingsnamn för olika
kommunikationsalternativ för personer med tal- och språksvårigheter. Det kan
handla om att komplettera eller ersätta ett bristande verbalt språk genom att stödja
kommunikationen på olika sätt. Det kan vara med hjälp av kroppen, till exempel
genom gester, tecken, signaler och naturliga reaktioner. Det finns också alternativa
kommunikationssätt som inte kan kommuniceras med hjälp av kroppen och som
kräver fysiska hjälpmedel. Det kan vara bilder, symboler eller föremål som visas
med hjälp av kommunikationstavlor. AKK består av en BRO-modell som står för
Brukaren, Redskapen och Omgivningen. Med brukaren menas personen som är i
behov av särskilt stöd, redskapen står för kommunikationsmedlet och omgivningen
står för miljö och kommunikationspartners (Heister Trygg & Andersson 2009).

3.3 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Tisell (2009) belyser att tecken är ett av flera kommunikationssätt som kan
användas med barn för att komplettera det talade språket genom att använda
handrörelser för att bilda tecken. De tecken som används inom TAKK bygger på det
svenska teckenspråket och har det talade språkets grammatik. Det är endast de
bärande orden i en mening som tecknas, exempelvis: Vad vill du ha att dricka?
Genom att använda ett icke-verbalt stöd i kombination med talat språk får barnen
höra, se och känna språket. Det gör det möjligt att inhämta kunskap med hjälp av
flera sinnen samtidigt. Med tanke på att det är lättare att lära sig en rörelse än ett
språkljud kan kunskapen fästa bättre om tecken och ljud kombineras. Tecknandet
kan dessutom leda till att talet blir tydligare och att meningar uttalas långsammare,
vilket underlättar förståelsen för innehållet (Tisell 2009). Specialpedagogiska
skolmyndigheten (2018) förklarar att en kombination mellan tecken och talat språk
underlättar för barns språkutveckling och inlärning. Metoden kan också fungera som
ett hjälpmedel för att ersätta det talade språket. Det är vanligtvis hörande personer
med permanenta eller tillfälliga tal- och språksvårigheter som använder sig av
TAKK. Det kan även användas av personer med utvecklingsstörning eller
hörselnedsättning.

3.4 Specialpedagogik i förskolan
Björck-Åkesson (2014) förklarar att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och
för att kunna tillgodose det kan det utöver den allmänna pedagogiken behövas ett
särskilt stöd för vissa barn. Det är i sådana fall som specialpedagogiken träder in.
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som grundar sig i
pedagogik men som även tar sin utgångspunkt i andra ämnen som bland annat
sociologi, medicin och psykologi (Olsson & Olsson 2013). Det lyfter även
Skolverket (2018) fram på deras hemsida och förklarar att specialpedagogikens
kopplingar till andra ämnen behövs eftersom det är ett så pass komplext område.
Varje individ kan behöva olika former av stöd och därför kan stödet skilja sig
beroende på vem som är i behov av det. Det kan dock uppstå en obalans mellan
kraven från verksamheten och individens förmåga. Det kan resultera i att individen
drabbas och därför är ett av specialpedagogikens viktiga inslag i förskolan att
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främja, stödja och förebygga för att kunna erbjuda barn förutsättningar till
utveckling och lärande (Skolverket 2018).
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4 Tidigare forskning
Nedan introduceras tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitlet inleds
med en motivering av den tidigare forskning som valts och efter det redovisas dess
forskningsresultat i tre olika teman beroende på vad som framkommer i resultaten:
Ökad inkludering, Språk- och kommunikationsutveckling och Teckenanvändning
utan påvisade effekter.
Det finns få vetenskapliga studier om TAKK som metod i en svensk kontext.
Utbudet är mycket begränsat och därför väljer vi att inrikta oss på angränsande
forskning från andra länder. Vi fokuserar på utländska metoder som liknar TAKK
och fördjupar oss bland annat i den australienska metoden som går under namnet
Key Word Signs (KWS). Calogon and Mevawalla (2018) förklarar att KWS är en
metod inom Augmentative and Alternative Communication (AAC) som innebär att
de bärande orden som uttalas i en mening tecknas med hjälp av händerna. KWS är
ett alternativt kommunikationssätt som bygger på tecken från det australienska
teckenspråket. Vi inriktar oss samtidigt på andra motsvarigheter från England och
Nederländerna som kallas för Sign Supported English (SSE) och Sign Supported
Dutch (SSD). Metoderna grundar sig i det engelska respektive nederländska
teckenspråket. Utöver ovan nämnda metoder fokuserar vi på stöd i form av gester
och tecken generellt i relation till barns språk- och kommunikationsutveckling. Med
stöd menas tillfällen där tecken och gester används som ett komplement till det
talade språket. Vi väljer att avgränsa oss från teckenspråk eftersom det är ett eget
språk och inte ett alternativt kommunikationssätt och är därför inte relevant för vår
studie. Den tidigare forskning som presenteras nedan är relevant för vår studie
eftersom den handlar om utländska metoder med samma koncept som den svenska
metoden TAKK. Som tidigare nämnts finns det bristfällig forskning om TAKK som
en svensk metod. Desto svårare är det att hitta forskning om TAKK i svenska
förskolor och det är den kunskapsluckan som vår studie syftar till att fylla ut.
Genom att jämföra våra resultat med den kunskap som finns på området hoppas vi
kunna tillföra ny kunskap i det smala forskningsfält som finns om den svenska
metoden TAKK.

4.1 Ökad inkludering
Calogon and Mevawalla (2018) undersöker i en studie hur KWS fungerar med
yngre barn i relation till inkludering. I studien deltog 196 förskollärare som tidigare
fått lära sig KWS med ungefär 80 tecken från det australiensiska teckenspråket.
Förskollärarna uppmanades att utveckla ett arbetssätt där KWS inkluderades i
verksamheten tillsammans med hela barngruppen. I barngruppen fanns barn både i
och utan behov av särskilt stöd. Förskollärarna uppmanades även att dokumentera
arbetet och sina reflektioner under hela processen. Genom anteckningarna kunde
användningen av KWS i förskolan och dess effekter analyseras. Resultatet visar att
förskollärarna som deltog i studien såg många fördelar med att använda KWS med
hela barngruppen. Metoden blev en möjlighet för lärarna att kunna främja
inkludering genom att avlägsna hinder i kommunikationen och stödja barnens
känsla av tillhörighet. De ansåg även att metoden bidrar till en kommunikativ
mångfald och en öppenhet för olikheter. Användningen av KWS gav alltså lärarna
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en möjlighet att minska klyftan mellan barn i och utan behov av särskilt stöd och
därmed främja integreringen. KWS visade sig vara en metod som kan gynna hela
barngruppen och inte endast barn i behov av särskilt stöd.

4.2 Språk- och kommunikationsutveckling
Hanline, Nunes och Worthy (2007) studerar användandet av AAC med barn i behov
av särskilt stöd. De belyser att AAC är ett effektivt sätt för barn med
språksvårigheter att få kommunicera på. Det kan handla om att barnet har
svårigheter att röra de rätta musklerna som behövs för att kunna kommunicera. Det
kan också handla om att barnet har en utvecklingsstörning eller hörselnedsättning.
Vilken metod inom AAC som passar det individuella barnet kan däremot vara en
mer komplex process eftersom det beror på hur och i vilken utsträckning barnet
kommunicerar på i nuläget. Ett alternativ inom AAC är att kommunicera med hjälp
av sin kropp utan någon form av teknologi som kan förekomma i andra alternativ.
Det visar sig att barn som har möjlighet att kommunicera med kroppen kan gynnas
av att kommunicera med hjälp av gester. Gesterna kan vara tecken för exempelvis
föremål och handlingar som barnet vill förmedla till sin omgivning och får på så sätt
möjlighet att göra sig förstådd. Med hjälp av att teckna får barnet möjlighet att
kommunicera med sin familj och sina vänner och det kan i sin tur utveckla bland
annat kommunikationsförmågan, lärandet och de sociala färdigheterna. Det kan
även gynna barnets känsla av självständighet och inkludering i situationer där barnet
interagerar med andra.
Även Baker-Ramos (2017) undersöker i en studie hur teckenanvändning påverkar
den kommunikativa förmågan hos barn med språkliga svårigheter. I studien deltog
barn i blandade åldrar med fysiska, emotionella eller kommunikativa svårigheter.
De flesta av barnen hade antingen inget eller nedsatt verbalt språk. Studiens syfte
var att undersöka vilka eventuella effekter användningen av enkla tecken hade på
barnens kommunikativa förmåga i relation till de verbala svårigheterna. Med hjälp
av observationer studerades barnens egna användning av tecken, vilket kunde vara
både enstaka tecken från teckenspråket eller påhittade tecken som symboliserade
personer eller föremål. I ett exempel introducerades ett barn för tecknet som
symboliserar ordet kaka. Till en början fick läraren upprepa tecknet för att barnet
skulle använda sig av det, men efter en kort tid behärskade barnet tecknet och
använde det som en del av sin kommunikation. Resultatet i studien visar att när ett
barn med verbala språksvårigheter tecknar och får positiv respons leder det till en
ökad vilja att kommunicera. När förmågan att producera ord inte räcker till för att
förmedla det man vill kan kommunikationen bli rikare med hjälp av tecken.
Användningen och introduktionen av tecken hade alltså ingen negativ effekt på
deltagarna i studien. Men för att teckenkommunikationen ska gynna barnet behöver
det användas ofta och uppmuntras av människorna i barnets omgivning. Det kan
vidare resultera i att den kommunikativa förmågan utvecklas och att barnets
möjligheter att göra sig förstådd ökar.
Kapalková, Polišenská och Süssová (2016) studerar hur gester kan fungera som ett
hjälpmedel för att stötta små barns utveckling av nya ord. Gesterna som används
baseras på tecken från det slovakiska teckenspråket och visas samtidigt som orden
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benämns för att synliggöra en tydlig koppling. I studien deltog 18 barn i
förskoleålder som vid första mötet introducerades för tio nya ord. Vid 15 olika
tillfällen under fyra veckors tid fick barnen möjlighet att träna på och lära sig orden
med hjälp av teckenstöd. Efter träningsperioden skedde tre uppföljningstillfällen för
att testa i vilken utsträckning barnen kunde producera orden muntligt. Testen
genomfördes efter en dag, två veckor och sex veckor. Syftet med testerna var att se
om barnen kunde producera orden verbalt genom att få se dess tecken. Det framkom
att barnen med hjälp av teckenstöd hade utvecklat sin förståelse för orden i hög
grad. Vid varje uppföljningstillfälle kunde barnen producera mellan sju och nio av
orden. Studiens resultat visar att teckenstöd är en metod som har en positiv effekt
för små barns språkutveckling och uttrycksförmåga. Liknande resultat framkommer
i en studie av McGregor, Rohlfing, Bean och Marschner (2008) som undersöker om
gester och bilder kan fungera som ett hjälpmedel för att öka små barns förståelse för
ett ords innebörd. I studien medverkade 40 barn i förskoleålder och det som
fokuserades var lägesbegreppet under och dess betydelse. Barnen delades upp i tre
grupper. En grupp fick stöd med hjälp av gester, en grupp fick stöd i form av bilder
och den sista gruppen fick inget extra stöd utöver talet. Syftet med studien var att ta
reda på om någon av grupperna lyckades bättre än de andra. Vid två tillfällen fick
barnen möjlighet att träna på begreppet genom att delta i en aktivitet där de blev
ombedda att lägga ett föremål under ett annat föremål. Barnen fick höra
instruktionen med talat språk och två av grupperna fick samtidigt se tecknet eller
bilden som symboliserar under. Det upprepades ett antal gånger under aktiviteten
med olika föremål för att skapa meningsfullhet för barnen. Det visade sig att barnen
som fick teckenstöd hade utvecklat en större förståelse för begreppet under och dess
innebörd jämfört med de två andra grupperna. Barnen som fick teckenstöd visade en
djupare och mer långvarig förståelse för begreppet under till skillnad från övriga
grupper. Studiens slutliga resultat är att teckenstöd är en metod som i stor
utsträckning gynnar barns ordförståelse och begreppsbildning.
Lederer och Battaglia (2015) undersöker i en studie vilka effekter metoden KWS
har i relation till barns språkutveckling. Studien handlar om att använda KWS med
hörande barn som är sena i språkutvecklingen för att stimulera deras första tal. De
betonar att det är viktigt att vara medveten om vilka ord och tecken som väljs ut och
att mängden inte blir för stor. För att barnen ska känna meningsfullhet bör det vara
tecken som är enkla att både teckna och förstå. Om man väljer att använda ord och
tecken som underlättar i kommunikationen är det större chans att barnen blir
motiverade till att använda dem. Det kan handla om att få sina behov tillgodosedda
eller att visa missnöje och belåtenhet över något. Resultatet visar att användning av
tecken i kombination med talat språk i syfte att underlätta kommunikationen har ett
starkt teoretiskt stöd. Dock behöver det forskas mer på och dessutom behövs ett
utökat empiriskt stöd med större antal deltagare. Huruvida KWS är ett hjälpmedel
som kan ha en starkare inverkan på språkutvecklingen än språkterapi som inte
innehåller tecken är ett område som bör forskas mer på enligt Lederer och Battaglia
(2015).
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4.3 Teckenstöd utan påvisade effekter
Wijkamp, Gerritsen, Bonder, Haisma och Van der Schans (2010) studerar hur
metoden SSD kan påverka språkutvecklingen för barn med språkliga svårigheter.
De framhåller att SSD används i ett kommunikationsutvecklande syfte på
specialskolor för barn i Nederländerna trots att det inte finns några bevis på att det
ger positiva resultat och de understryker därför att området behöver studeras mer.
Syftet med studien var att undersöka vilka effekter som uppstår när SSD
introduceras för barn med språksvårigheter i en pedagogisk miljö. I studien deltog
åtta barn från en specialskola och en tillhörande förskola. Samtliga barn var yngre
än fem år och hade aldrig använt SSD innan studiens start. Studien pågick i åtta
månader och under den tiden observerades barnens kommunikation med hjälp av
videoinspelningar. Samtliga lärare som var i kontakt med barnen under perioden
använde sig av tecken som stöd till talet när de kommunicerade med barnen.
Resultatet visar att introduktionen av SSD inte leder till någon större förändring i
barnens kommunikation men att individuella skillnader kan påverka resultatet. I
studien var barnens tidigare verbala förmåga en faktor som gjorde att resultaten
varierade. För de barn som hade en bredare verbal förmåga skedde ingen större
förändring efter att SSD introducerats. De barn som inte hade lika bred verbal
förmåga använde till viss del fler gester för att stödja talet när någon missförstod
dem. Barnen använde dock sällan tecken för att kommunicera. En eventuell
förklaring som diskuteras i studien är att sex månader är en för kort period för att
barn med svåra språkstörningar ska kunna ta till sig en ny metod.
Liknande resultat framkommer i en studie av Marshall och Hobsbaum (2015) som
handlar om huruvida metoden SSE gynnar barn som har engelska som andraspråk i
Storbritannien eller inte. De förklarar att ett sätt att stötta språkutvecklingen i
andraspråksinlärning är genom att använda SSE. Det innebär att tecken hämtade
från det brittiska teckenspråket används samtidigt som det talade språket i syfte att
förbättra ordförståelsen. I studien som pågick i sex månader deltog 104 barn i åldern
fyra till fem år på två olika skolor. 66 av barnen hade engelska som andraspråk och
övriga barn hade engelska som förstaspråk. Av de två skolorna var det endast en av
dem som använde sig utav SSE som stöd till barnen. Samtliga barn som deltog från
de båda skolorna testades vid två olika tidpunkter. Testerna syftade till att bedöma
barnens ordförråd vid första och tredje terminsstart. Det gjordes även observationer
på barnens och lärarnas kommunikation. Studiens resultat visar att användningen av
SSE inte hade några effekter på ordförrådet hos barnen som lärde sig engelska som
andraspråk. Barnen som gick i skolan som använde SSE hade inte lärt sig fler ord än
barnen på skolan utan SSE-stöd. Observationerna av kommunikationen mellan
lärare och barn visade däremot att lärarna på båda skolorna använde sig av naturliga
gester samtidigt som de talade, vilket är en aspekt som kan ha haft en bidragande
effekt.
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5 Teoretiska utgångspunkter
I kommande avsnitt redovisas de teoretiska perspektiv och begrepp som senare
kommer användas för att analysera insamlad data. Först presenteras ett kritiskt
specialpedagogiskt perspektiv med dess centrala begrepp identitetspolitik och en
skola för alla. Sedan presenteras ett multimodalt perspektiv på kommunikation och
lärande.

5.1 Ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv
Nilholm (2003) redogör för tre grundläggande perspektiv inom specialpedagogik;
det
kompensatoriska
perspektivet,
det
kritiska
perspektivet
och
dilemmaperspektivet. Med tanke på att TAKK är en specialpedagogisk metod var
tanken att från början använda alla tre perspektiv i analysen för att synliggöra vilket
eller vilka perspektiv som präglar användningen av TAKK på de olika förskolorna.
Vi blev dock tvungna att tänka om eftersom analysen visade att samtliga
förskollärares synsätt endast kunde relateras till ett av perspektiven. Med relevans
för studien valde vi att endast använda det kritiska perspektivet för att inte riskera att
omedvetet forma förskollärarnas svar till att passa in under alla tre perspektiv.
Genom att använda det kritiska perspektivet och dess centrala begrepp
identitetspolitik och en skola för alla blir det möjligt att urskilja vilket synsätt
förskollärarna har på specialpedagogik. Det leder vidare till att vi kan synliggöra hur
TAKK används och vilka bakomliggande intentioner förskollärarna har med
användningen av TAKK i verksamheterna. Det kritiska perspektivet kännetecknas
enligt Nilholm (2003) av ett synsätt som ifrågasätter specialpedagogikens grunder
och uppfattningen om att problemet ligger hos barnet och bör kompenseras. Inom
det kritiska perspektivet tar man avstånd från att kategorisera barn i olika
problemgrupper och specialpedagogiken ses inte som en lösning för att kompensera
för barnets brister. Det är inte en fråga om att barnen ska lära sig att anpassa sig
efter sin omvärld. Vad som utmärker det kritiska perspektivet är att problemet ligger
i sociala konstruktioner snarare än hos det enskilda barnet. Det är sociala faktorer
och den omgivande miljön som skapar problem hos barnen eftersom de hamnar
utanför normen som samhället har skapat (Nilholm 2003).
5.1.1 Identitetspolitik och en skola för alla
Ett centralt begrepp inom det kritiska perspektivet är identitetspolitik som handlar
om individers rättigheter att bli accepterade och respekterade trots sina olikheter.
Funktionsvariationer är exempel på olikheter som har tendens att hamna i
underordnade kategorier, vilket resulterar i att maktordningar uppstår.
Identitetspolitiken syftar till att motverka över- och underordningar mellan olika
grupper. När det talas om barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogik handlar
identitetspolitik ofta om vart problemet “placeras”; på det enskilda barnet eller på
miljöns utformning? I skolsammanhang är det verksamhetens synsätt som blir
avgörande för barnens möjligheter till utveckling och lärande (Nilholm 2003).
Visionen om att det ska finnas en skola för alla har också dominerat inom det
kritiska perspektivet och är starkt kopplat till mångfald. Det har länge funnits
diskussioner om hur en verksamhet ska organiseras för att den ska vara mest
lämplig och rättvis. En skola för alla ska vara inkluderande även för barn som tillhör
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minoritetsgrupper och ofta avskiljs eller särbehandlas från övriga gruppen.
Inkludering handlar inte om att få särskilda barn att passa in i en befintlig miljö. Det
handlar snarare om att förändra hela verksamheten så att den är anpassad efter alla
barns olikheter och förutsättningar. Det gäller att kunna se möjligheter istället för
hinder och inte låta olikheter ses som avvikelser från den norm som råder (Nilholm
2003).

5.2 Multimodalt perspektiv på kommunikation och lärande
Som tidigare nämnts fick vi byta teoretiska perspektiv och begrepp på grund av
relevans för studien. Ett multimodalt perspektiv på kommunikation och lärande
visar sig vara väl motiverat till att användas för att analysera data eftersom TAKK
handlar om kommunikation och kan fungera som ytterligare ett
kommunikationssätt. Ett multimodalt perspektiv kan hjälpa oss att tolka och förstå
förskollärares användning av, och intentioner med, TAKK. Selander och Kress
(2017) redogör för ett multimodalt perspektiv på kommunikation och lärande och
förklarar att multimodalitet avser olika resurser som används för att skapa mening
och förstå omvärlden. Exempel på resurser är ord, tecken, bilder, gester, symboler
och föremål som alla behöver en social kontext för att ha en betydelse. Om barn ges
möjlighet att ta till sig information genom olika kommunikationssätt kan det bidra
till en mer mångsidig förståelse. Det kan inte endast synliggöra samband mellan
fenomen utan också leda till ny eller utökad kunskap. Det kan också göra att
inlärningen blir mer effektiv eftersom flera av barnens sinnen stimuleras samtidigt.
Att erbjuda en multimodal kommunikation kan också vara att anpassa det
pedagogiska arbetet efter alla barns olika förutsättningar. Genom att använda olika
strategier och hjälpmedel är det större chans att det finns inlärningsmetoder som
passar alla barn. Även Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) framhåller
att multimodal pedagogik och varierade kommunikationsmedel gynnar alla barns
utveckling. För att det ska bli meningsfullt för barnen bör kommunikationen vara
ömsesidig. Samtidigt som förskolläraren använder flera kommunikationssätt för att
öka barnens förståelse ska barnen ha möjlighet till att kunna uttrycka sig med hjälp
av olika kommunikationssätt. På så sätt kan förskolläraren undvika att
kommunikationen blir ensidig och meningslös för barnen.
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6 Metod
I följande avsnitt redogörs och argumenteras det för valda metoder och
tillvägagångssätt. Genomförandet beskrivs liksom databearbetning och etiska
överväganden. Avslutningsvis diskuteras metodkritiska aspekter.

6.1 Metodval
En triangulär metod har använts i den här studien. Triangulering kan innebära att
fler än en metod används för att samla in data och genom att kombinera metoder
kan forskaren se forskningsproblemet ur flera olika synvinklar (Bryman 2018). När
det ska väljas metoder måste forskaren utgå ifrån syfte och forskningsfrågor
eftersom kombinationen av metoder ska lämpa sig för studiens ändamål (Eliasson
2018). Eftersom syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares
perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande
intentioner ansåg vi att observationer och intervjuer passade bäst för att samla in
relevant data. Metoderna är också lämpliga för att kunna besvara studiens två
forskningsfrågor: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner
ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. Observationer och intervjuer
är enligt Denscombe (2018) metoder som ofta används för att samla in kvalitativa
data. Centralt inom kvalitativ forskning är att inrikta sig på ord och bilder. Ord
motsvarar både skrivna och talade, till exempel intervjuer, transkriptioner och
observationsmaterial. Kvalitativ forskning associeras med att forskaren själv vistas i
den sociala kontext som analyseras. Människor studeras i sin naturliga miljö och
forskaren ägnar sig åt att såväl samla in data som att samtidigt försöka tolka
individernas handlingar. Det betyder att forskaren har en central roll vad gäller både
insamling och analys av data (Denscombe 2018). Kvalitativ forskning förknippas
också med deltagarnas perspektiv eftersom det är deras perspektiv som är i fokus.
För att närma sig deltagarnas synsätt är det av betydelse att skapa en relation till de
som medverkar i studien. Det skapar möjligheter för forskaren att se världen ur
deras perspektiv. Den kvalitativa forskningen är kontextbunden och syftar till att
försöka förstå händelser, beteenden och värderingar utifrån dess kontext (Bryman
2018). Vi valde att använda oss av kvalitativa forskningsstrategier eftersom vi sökte
en förståelse för hur TAKK används i förskolan och vilka intentioner som ligger
bakom förskollärarnas användning av metoden. Det är anledningen till att
kvantitativa forskningsstrategier inte valdes, eftersom kvantitativa data handlar om
mängd, siffror och sådant som går att kvantifiera (Denscombe 2018). Om studiens
syfte hade varit att ta reda på hur många förskollärare som använder TAKK hade det
varit mer passande. Då hade man strävat efter så många svar som möjligt för att
kunna kvantifiera resultatet, men eftersom vi strävade efter en mer djupgående
kunskap för hur och varför förskollärare väljer att använda TAKK i förskolan var
kvantitativa forskningsstrategier inte lämpade för studien.
6.1.1 Deltagande observationer
Den typ av observation som användes i studien var deltagande observation.
Denscombe (2018) förklarar att en deltagande observation ofta förknippas med
kvalitativa data och kan tillämpas av forskare för att studera vissa kulturer i olika
sociala grupper. Som observatör kan man vara verksam på olika sätt i en deltagande
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observation. Ett sätt är att vara deltagande som observatör, vilket innebär att
forskaren närvarar i den sociala miljö som ska studeras och är öppen med sin
identitet som observatör men deltar i mindre utsträckning. Genom att vara
deltagande som observatör får forskaren själv möjlighet att uppleva den kultur som
studeras. Forskaren skuggar personer eller grupper i deras naturliga miljöer
(Denscombe 2018). En deltagande observatör “deltar i gruppers viktiga aktiviteter
men inte som fullvärdig medlem” (Bryman 2018, s. 528). Denscombe (2018)
belyser att ett observationsschema kan användas för att specifikt bestämma vad som
ska observeras. Det gör att flera forskare kan rikta fokus mot samma saker genom
att använda och utgå ifrån ett gemensamt observationsschema. De punkter som finns
med i observationsschemat ska vara relevanta för undersökningens ändamål. Ett
observationsschema fungerar som en vägledning så att forskaren kan fokusera på
sådant som främjar och har betydelse för forskningen. Bryman (2018) förklarar att
det finns olika grader av deltagande i en observation. En observatör kan vara delvis
deltagande och det betyder att observationerna inte behöver vara den primära källan
för att samla in data. Det kan finnas andra källor som är minst lika betydelsefulla.
Exempel på ytterligare en källa som kan användas för att samla in data är intervjuer.
Det är beroende på forskarens grad av delaktighet som avgör hur betydelsefull den
andra informationskällan är för forskningen.
6.1.2 Semistrukturerade intervjuer
Den andra metoden som användes i studien var semistrukturerade intervjuer med
enskilda personer. Denscombe (2018) belyser att intervjuer kategoriseras beroende
på vilken struktur de har. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har
förberett en lista med specifika områden och frågor som ska bearbetas under
intervjun. Enligt Bryman (2018) kan en sådan lista kallas för intervjuguide och
fungerar som ett slags manus för forskaren. Vid en semistrukturerad intervju är
forskaren flexibel när det kommer till ordningsföljd på frågor och områden. De
behöver nödvändigtvis inte följa samma struktur som i intervjuguiden. Det gäller
även om det skulle förekomma följdfrågor under intervjuns gång. Det mest centrala
är att de frågor och områden som forskaren väljer att ta upp gör det möjligt att
synliggöra den intervjuades tankar och upplevelser. Denscombe (2018) förklarar att
det är viktigt att låta personen som blir intervjuad få utveckla sina tankar om de
områden eller frågor som forskaren tar upp. Något som utmärker en
semistrukturerad intervju är att forskaren kan utveckla eller förändra frågor och
områden under tiden intervjun utspelar sig. Det resulterar i att det kan uppstå nya
frågor under en intervju som forskaren vill utforska mer och väljer att ta med sig till
nästa intervju. En personlig intervju är den mest förekommande intervjun och
definieras som ett möte mellan två personer; forskare och informant. Det är en
metod som inte är speciellt krävande för forskaren och därför enkel att genomföra.
En fördel med en personlig intervju är att det bara finns en persons synpunkter att
försöka tolka och förstå. Samma sak gäller vid analys av data. Om intervjun spelas
in och transkriberas så underlättar det för forskaren eftersom det endast är en röst att
identifiera och hålla reda på till skillnad från en gruppintervju (Denscombe 2018).
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Triangulering
Bryman (2018) belyser att triangulering skapar förutsättningar för forskaren att få en
bredare förståelse för ett fenomen än om endast en metod använts. Genom att
använda flera metoder kan ett resultat kontrolleras gentemot resultatet från en annan
metod samtidigt som forskningsämnet kan förstås bättre utifrån fler perspektiv.
Denscombe (2018) betonar att det är en fördel att inte välja allt för liknande
metoder. För att kunna se företeelser ur så olika perspektiv som möjligt är det
väsentligt att välja metoder som tämligen skiljer sig. En annan fördel med
triangulering är att det kan öka validiteten och träffsäkerheten i det som studerats
genom att metoderna kompletterar varandra. Det blir då möjligt för forskaren att
bekräfta sina informationskällor genom att jämföra dem med varandra och på så sätt
öka tillförlitligheten (Denscombe 2018). Bryman (2018) framhåller att det inte finns
någon poäng med att använda en flermetodsstrategi med föreställningen om att fler
är bättre. Det centrala är att metoderna används på att kompetent sätt i syfte att
kunna besvara studiens forskningsfrågor.
6.1.3

6.2 Val av informanter
Informanterna i studien valdes utifrån ett subjektivt urval. Denscombe (2018)
förklarar att ett subjektivt urval innebär att forskaren medvetet väljer informanter
utifrån deras utmärkande egenskaper. Det kan handla om en viss relevans eller
kunskap inom det område som studeras. Det betyder att forskaren ofta har en
bekantskap med de individer eller fenomen som ska undersökas. Ett subjektivt urval
fokuserar på färre antal personer men som ger mer värdefull data för forskaren. Till
vår studie valde vi avsiktligt förskollärare som har utbildat sig inom TAKK och
arbetat med metoden under en längre tidsperiod. Vi tror inte att resultatet hade blivit
trovärdigt om vi hade valt att intervjua förskollärare utan att veta om de var bekanta
med TAKK eller inte. Bryman (2018) framhåller att kvalitativa undersökningar ofta
förknippas med sådana målstyrda urval. Målet var att besvara studiens
forskningsfrågor: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner
ligger bakom förskollärares användning av TAKK?” och då var det en fördel att
strategiskt välja ut informanter som med stor sannolikhet kunde bidra med att nå det
målet. För att forskningsfrågorna skulle kunna besvaras var det viktigt att
förskollärarna hade både kunskap om och erfarenhet av att arbeta med TAKK som
metod. Informanterna valdes samtidigt till viss del utifrån ett bekvämlighetsurval.
Denscombe (2018) menar att det troligen finns inslag av bekvämlighet när de flesta
forskare ska göra sitt urval. Det beror på att forskaren har vissa ramar att förhålla sig
till vad gäller tid och pengar. När vi gjorde urvalet hade vi våra begränsade resurser
i åtanke. För att det skulle bli effektivt och okomplicerat valde vi att tillfråga
förskollärare som fanns i närheten av oss. Det var mest förmånligt för oss eftersom
det resulterade i att vi kunde spara tid och slippa extra kostnader. I studien
tillfrågades fem förskollärare på tre olika förskolor i södra Sverige och alla deltog i
undersökningen.

6.3 Genomförande
Med tanke på att det är förskolechefen som ansvarar för vad som sker i förskolans
verksamhet började vi med att skicka ett informationsbrev (bilaga 1) till varje
förskolechef för godkännande. I informationsbrevet fanns information om
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undersökningens syfte och vilken data som skulle samlas in. Efter förskolechefernas
godkännande skickades informationsbrevet till varje förskollärare som skulle delta i
studien. Förskollärarna hade tidigare tillfrågats att delta i undersökningen via
textmeddelanden på telefon och internet.
6.3.1 Observationer av förskollärare i verksamheten
Vi observerade på tre förskolor och fem olika avdelningar som delvis deltagande
observatörer. Kylén (2004) förklarar att observationer kräver uthållighet hos
forskaren för att inte riskera att kvaliteten på data som samlas in påverkas negativt.
Något som kan minska kvaliteten är om forskaren är ofokuserad eller har en
bristande uppmärksamhet. För att motverka det valde vi båda att observera för att
minska risken att missa viktig information samtidigt som det gav oss två olika
perspektiv som vi sedan kunde jämföra. Vi skuggade de fem förskollärarna i deras
naturliga miljöer för att se hur TAKK används i verksamheten. Förskollärarna hade
vidarebefordrat informationsbrevet till vårdnadshavarna och informerat barnen om
vårt besök. På så sätt visste personal, vårdnadshavare och barn att vi skulle komma
och vad vi skulle göra. Vi deltog i aktiviteterna men höll oss på avstånd för att
kunna anteckna och inte påverka alltför mycket. Kylén (2004) förklarar vidare att
kvaliteten även kan påverkas negativt om forskaren inriktar sig på något som inte
främjar forskningen. När vi observerade användes ett observationsschema (bilaga 2)
som vi utformade för att avgränsa oss från saker som var irrelevanta för vår
forskning. Med hjälp av observationsschemat kunde vi garantera att vi fokuserade
på samma områden när vi genomförde observationerna. Genom
observationsschemat kunde vi också medvetet inrikta oss på områden som vi trodde
skulle öka chanserna att kunna besvara studiens forskningsfrågor.
6.3.2 Semistrukturerade intervjuer med förskollärare
Det kan vara en fördel att välja en lugn plats att genomföra intervjuerna på
(Denscombe 2018). Tillsammans med förskolläraren valde vi ett avskilt rum för att
kunna sitta ned utan att bli störda av omgivningen och för att kunna fokusera på
intervjun. Vi beslutade att båda skulle delta under intervjun med varje förskollärare
utifrån tanken att vi kunde komplettera varandra och få fram värdefull information.
Trost (2010) belyser att det kan vara en fördel att vara två intervjuare eftersom man
kan stötta varandra under intervjun. Ju mer samspelta forskarna är desto bättre blir
intervjun. Att vara två intervjuare leder ofta till en ökad förståelse och rikare
information. Vi valde att låta en av oss leda intervjun och ställa frågorna utan att
anteckna. Den andra fokuserade på att anteckna likheter och skillnader i relation till
tidigare intervjuer samt nya frågor som uppkom under tiden intervjun utspelade sig.
Eftersom intervjun spelades in blev anteckningarna ett komplement till det inspelade
materialet. Eliasson (2018) förklarar att intervjuer som spelas in kräver samtycke
från den intervjuade. Det beaktades genom att i förväg tillfråga varje förskollärare
om tillåtelse att spela in intervjun för att undvika eventuella missförstånd vid
intervjutillfället. Enligt Trost (2010) är det en fördel att använda ljudupptagare för
att spela in en intervju eftersom forskaren då kan gå tillbaka för att lyssna på
materialet upprepade gånger, vilket minskar risken för att det ska uppstå felaktiga
tolkningar. Det blir också möjligt att urskilja olika betoningar på ord som kanske
inte hade visat sig i samma utsträckning genom att endast anteckna (Trost 2010).
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Vid intervjuerna användes intervjuguiden (bilaga 3) som ett stöd för att komma ihåg
vilka frågor och områden som skulle beröras. Intervjun inleddes med enklare frågor
om förskollärarna och deras arbetsplatser. Det gjordes för att få igång samtalet.
Sedan ställdes de mer ingående frågorna som berörde TAKK. Enligt Dalen (2015)
kan en fördel vara att inleda intervjun med avslappnande frågor för att informanten
ska känna att situationen är bekväm och först efter det kan frågorna inriktas mer på
undersökningsområdet. Ordningsföljden på frågorna varierade beroende på vad
informanterna svarade och på så sätt styrdes intervjun av förskollärarna.
6.3.3 Bearbetning av data
Bryman (2018) betonar att det kan vara en fördel för forskare som använder sig av
kvalitativa intervjuer att spela in och transkribera intervjun. Det bidrar med att
forskaren kan genomföra en noggrann analys av det insamlade materialet. Enligt
Denscombe (2018) kan det också underlätta när data ska analyseras. Om
intervjumaterialet transkriberas kan det förenkla sökandet efter likheter och
skillnader. Det kan i sin tur leda till att en kategorisering blir lättare att genomföra.
Transkriptioner kan framställas på olika sätt beroende på hur innehållet ska
användas. Ibland kan det räcka med att transkribera delar av en intervju, men om
forskaren söker efter implicita budskap bör hela ljudinspelningen transkriberas
(Denscombe 2018). Av den anledningen valde vi att transkribera alla inspelade
intervjuer i sin helhet för att inte riskera att missa betydelsefull information.
Inspelningarna delades upp för att vi skulle kunna transkribera varsin del. När
transkriptionerna var klara skapade vi ett gemensamt dokument för varje intervju
där vi sammanställde alla svar. I samma dokument bifogade vi materialet från
observationerna som också hade transkriberats. Därefter skrevs dokumenten ut för
att kunna analyseras. Utskrifterna bearbetades genom att urskilja likheter och
skillnader i både observationer och intervjuer. Genom att markera återkommande
svar med olika färger fann vi kategorier som verkade utmärka sig. Materialet från
observationerna tolkades på samma sätt för att hitta likheter och olikheter mellan
förskolornas verksamheter. Alla kategorier sammanfogades till mer övergripande
kategorier som kommer presenteras i resultatavsnittet. Bryman (2018) förklarar att
en nackdel med transkribering är att det är en tidskrävande process. Av den
anledningen är det viktigt att reflektera över hur många intervjuer och
transkriptioner som rimligtvis går att genomföra inom den tidsram som finns. I
studien intervjuades fem förskollärare, vilket enligt oss var en rimlig mängd med
hänsyn till den tid som fanns till förfogande.
6.3.4 Etiska överväganden
I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) etiska kodexar som är en
samling av etiska regler som en forskare bör ta hänsyn till innan, under och efter
studiens genomförande. Innan genomförandet är forskaren skyldig att lämna
information om studiens syfte till alla som medverkar (Vetenskapsrådet 2017). Det
har vi beaktat genom att skicka informationsbrev till förskolechef, förskollärare och
vårdnadshavare. I informationsbrevet fanns information om syftet med studien.
Innan genomförandet krävs också ett samtycke från samtliga deltagare eftersom
varje person har rätt att själv bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2017).
Det gjordes genom att informera varje förskollärare om att deltagandet var frivilligt
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och kunde avbrytas när som helst. Under genomförandet ska alla personuppgifter
behandlas konfidentiellt och vara tryggt bevarade så att inga utomstående ska ha
möjlighet att avslöja eller ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet 2017). Det tog vi
hänsyn till genom att i informationsbrevet upplysa om att alla personliga uppgifter
avidentifieras och behandlas med stor konfidentialitet. För att inga uppgifter ska
kunna spåras har förskollärarna fått fiktiva namn i studien. Deras fiktiva namn är
Sofie, Caroline, Jasmine, Tina och Nelly och hänvisas till vid citering i
resultatkapitlet. Allt insamlat material från intervjuer och observationer förvarades
så att inga obehöriga skulle kunna avslöja eller ta del av uppgifterna. Efter
genomförandet har forskaren en skyldighet att endast använda det insamlade
materialet till det ändamål som utlovats (Vetenskapsrådet 2017). Det beaktades
genom att de insamlade uppgifterna endast användes till den här studien och sedan
raderades. Den informationen fick förskollärarna genom informationsbrevet där vi
även förklarade att studiens slutgiltiga version kommer publiceras på diva portal.

6.4 Metoddiskussion
I vår studie såg vi det som en fördel att använda en triangulär metod. Genom att
både intervjua och observera blev det möjligt för oss att få en så bred bild som
möjligt av hur förskollärarna använder TAKK och vilka intentioner det finns bakom
användningen av metoden. Dessutom kunde empirin från metoderna kontrolleras
gentemot varandra för att synliggöra eventuella avvikelser. Trots fördelarna kan det
finnas negativa aspekter med varje metod. Denscombe (2018) presenterar en
nackdel med deltagande observationer som handlar om huruvida insamlad data blir
tillförlitlig eller inte. Med tanke på att en deltagande observation påverkas mycket
av forskarens egna tolkningar och värderingar kan det riskera att ha inverkan på
tillförlitligheten. På motsvarande sätt kan forskarens minne av händelserna också ha
en betydande effekt. Det finns inget som garanterar att det som forskaren tolkar och
antecknar stämmer överens med verkligheten. För att höja tillförlitligheten har vi
båda försökt vara så objektiva som möjligt och inte låtit våra egna värderingar
påverkat hur vi tolkat de händelser som observerats. Vi dokumenterade samtidigt
som vi observerade och direkt efter satte vi oss ned för att diskutera och reflektera
över vad vi sett. Det var även då vi planerade upplägget för den kommande
intervjun med förskolläraren genom att välja och förbereda frågor. Data som
samlades in genom observationerna blev underlag till intervjuerna med
förskollärarna. Intervjuerna gjordes samma dag eftersom händelserna fortfarande
fanns färskt i minnet men de utgick från en färdig intervjuguide som kompletterades
med vad vi sett under observationerna. En av anledningarna till att både
observationer och intervjuer valdes var för att vi skulle kunna följa upp
observationerna. Genom att intervjua förskollärarna efter observationerna blev det
möjligt att kontrollera om tolkningarna var korrekta samtidigt som de fick delge sina
tankar och upplevelser. Kylén (2004) framhåller att personer som är medvetna om
att de observeras ofta ändrar sina beteenden vid observationstillfället. Med det i
åtanke var vi medvetna om att det fanns risk att förskollärarna avsiktligt skulle öka
deras användning av teckenkommunikation eftersom de visste att vi var där för att
studera TAKK. För att motverka det skulle vi kunnat genomföra observationerna
utan att i förväg informera om vad som skulle studeras, men med hänsyn till de
etiska principerna valde vi att inte göra det.
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Denscombe (2018) belyser att en nackdel som rör intervjuer bland annat kan handla
om validiteten i data som samlas in. Eftersom intervjuer utgår ifrån vad individer
säger och inte deras handlingar finns det möjlighet att det som sägs inte stämmer
överens med verkligheten. När förskollärarna intervjuades hade vi redan observerat
verksamheten under en förmiddag. Därigenom kunde vi kontrollera validiteten
genom att jämföra förskollärarnas svar med observationerna. En annan nackdel med
personliga intervjuer är att det inte ger lika många synpunkter och uppfattningar
som en gruppintervju skulle kunna göra. En gruppintervju kan ge fler röster
eftersom fler informanter deltar. Vid en gruppintervju ökar dock chanserna att
informanternas svar påverkas av varandra, vilket också skulle påverka validiteten
(Denscombe 2018). Av den anledningen var personliga intervjuer mer passande för
vår studie eftersom vi ville att informanterna skulle svara utifrån sina egna
uppfattningar och inte andras. Vi sökte efter djup och detaljerad data och därför
skulle enkäter inte vara aktuellt. I en enkät finns det ingen möjlighet att ställa
uppföljningsfrågor, vilket inte ger lika djupa svar som vid en intervju och dessutom
är enkäter mer begränsade eftersom de sällan innehåller öppna frågor (Bryman
2018). Med tanke på att vi båda deltog under intervjuerna fanns det enligt Trost
(2010) en risk att de intervjuade skulle känna sig underlägsna. För att motverka det
valde vi att i förväg fråga om förskollärarnas samtycke gällande bådas närvaro
under intervjuerna.
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7 Resultat och analys
I följande kapitel redovisas de resultat som analysen har genererat. Resultatet
presenteras under två huvudkategorier, innefattande underkategorier som visar
variationen i data. Den första huvudkategorin, Förskollärares användning av TAKK,
relaterar till första forskningsfrågan. Data i detta sammanhang har analyserats
utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv. Den andra huvudkategorin,
Förskollärares intentioner med att använda TAKK, relaterar till den andra
forskningsfrågan. Här har de teoretiska begreppen identitetspolitik och en skola för
alla samt ett multimodalt perspektiv på kommunikation och lärande använts för att
tolka och förstå data. Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet.

7.1 Förskollärares användning av TAKK
Något som framkom i analysen av intervjuer och observationer var att ingen av
förskollärarna anser att de använder TAKK som en specialpedagogisk metod. Av
den anledningen tolkar vi förskollärarnas utsagor utifrån ett kritiskt
specialpedagogiskt perspektiv. Förskollärarna ifrågasätter att TAKK används som
en specialpedagogisk metod och de anser själva att metoden gynnar alla barn.
Förskollärarna använde TAKK i de flesta situationerna under dagen och dessutom
med hela barngruppen. De var noggranna med att påpeka att TAKK inte används
under speciella förhållanden med särskilda grupper eller barn.
De barn som har större behov får ju sina behov tillgodosedda även
genom att göra det ute i gruppen så det inte blir något konstigt att
“nu ska vi gå och låsa in oss i ett litet rum”. Då får ju barnet träning
utan att exkluderas (Nelly).

Utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv kan förskollärarnas beskrivningar
av användandet tolkas som att de gjorde medvetna insatser för att motverka
särskiljning av vissa barn. I observationerna gick det inte att urskilja om det fanns
något barn i behov av särskilt stöd i gruppen eftersom stödet i form av TAKK gavs
till alla barn. En tolkning är att förskollärarna inte förlägger problemet inuti enskilda
barn och att det är barnen som ska anpassas till en specifik verksamhet utan
utmaningen som kommer till uttryck i data ligger snarare i hur verksamheten kan
anpassas till barnen. Förskollärarna använde TAKK med samtliga barn som en
naturlig del av verksamheten. Nedan presenteras hur förskollärarna använde TAKK
i olika situationer under dagen.
Användning av TAKK i samling
Samtliga förskollärare använde TAKK i samband med morgonsamlingen men i
olika utsträckning. Fyra av förskollärarna använde tecken kombinerat med tal vid de
flesta av samlingens olika moment. Tre av dem använde individuella tecken för
varje barn när det var upprop. På en av avdelningarna fanns även tecken
fastklistrade på golvet runt mattan där de hade samling för att visa barnens bestämda
platser. Gemensamt för alla samlingar var att TAKK användes när förskollärarna
gick igenom veckan och då användes tecken för att visa veckodagar, siffror och
dagens aktiviteter. Tecken användes även i alla sånger och ramsor som sjöngs med
barnen i samlingen. Varje förskollärare tecknade till alla barn samtidigt. Det
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förekom att förskolläraren riktade sig mot ett barn åt gången, men det verkade vara
ett slumpvis val eftersom det kunde handla om frågor som var riktade till just det
barnet.
När vi tecknar så tecknas det när det är alla barns tur och inte bara
om det till exempel är ett barn som är i behov, då tecknas det ju inte
bara plötsligt när det är det barnets tur utan man tecknar allas namn
(Sofie).

Det kan tolkas som att förskollärarna tecknar till alla barn för att undvika att
kategorisera barn. Om förskollärarna endast hade tilltalat vissa barn med stöd av
TAKK hade det blivit tydligare vilket eller vilka barn som var i behov av särskilt
stöd. Vi tolkar det som att förskollärarna avsiktligt arbetar på det här viset för att
motverka exkludering.
Användning av TAKK i måltidssituation
Förskollärarna använde TAKK i olika utsträckning vid samtliga måltidssituationer;
frukost, lunch och mellanmål. Alla förskollärare presenterade måltiderna och vad
som skulle ätas med stöd av tecken till hela barngruppen. Två av förskollärarna
använde TAKK mindre frekvent vid måltiderna men det förekom att enskilda tecken
för maten användes. De övriga förskollärarna tecknade med jämna mellanrum under
måltiderna. De tecken som förekom mest var tecken för mat och dryck samt fraser
som tack, varsågod och sitt. En förskollärare berättade att måltiderna var ett av de
tillfällena där de främst använde TAKK.
Vi använder ofta TAKK i måltidssituationer i kommunikationen
med barnen när de till exempel ska be om saker som de vill ha.
Tecken för mjölk och smörgås och så förstår ju alla (Jasmine).

Ibland förekom det att förskollärarna tecknade till enskilda barn vid måltiderna. Det
skedde främst när något barn pratade med dem eller när förskolläraren hade något
att säga till barnet. När förskollärarna tecknade att barnen fick gå från bordet riktade
de sig däremot till hela barngruppen. Utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt
perspektiv skulle det kunna tyda på en särskiljning eftersom förskollärarna vid vissa
tillfällen tecknade till enskilda barn. Vår tolkning är dock att förskollärarna inte
hade en särskiljande avsikt i och med att tecknandet kunde förekomma med vilket
barn som helst. Förskollärarna verkade inte göra det för att urskilja något barn som
de ansåg var i behov av särskilt stöd utan det verkade snarare som att tecken
användes slumpvis beroende på vilket barn de kommunicerade med i stunden.
Användning av TAKK i sagostund
Vid sagostunden använde samtliga förskollärare TAKK med hela barngruppen.
Tecken användes som komplement genom att förskollärarna både läste ur boken och
tecknade med händerna. De ord som hade störst betydelse för sagans handling och
innehåll förstärktes med hjälp av tecken.
Sen använder vi tecken mer eller mindre vid varje sagostund. Som
nu när det var en saga så använder man kanske tecken lite mer för att
berättelsen ska bli ännu tydligare för barnen (Caroline).
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Det kan tolkas som att förskollärarna anser att tecken är ett naturligt komplement till
sagoläsningen oberoende av vilka barn som deltar. Ett annat scenario är att dela upp
barnen i olika grupper baserat på vilka som anses behöva TAKK och inte. Det
skulle innebära att förskollärarna endast använder specialpedagogik med särskilda
grupper. Det verkar förskollärarna vilja undvika eftersom de tar avstånd ifrån
kategoriseringar och använder TAKK vid högläsning med alla barn.
Användning av TAKK i fri lek
I den fria leken användes TAKK mindre frekvent men förekom på samtliga
förskollärares avdelningar. De flesta av förskollärarna använde tecken vid byte av
aktivitet varpå förskolläraren tecknade förslag på aktiviteter och när det var dags att
städa. Samtliga förskollärare hade placerat bilder (bilaga 4) med tecken på olika
föremål som fanns på avdelningen. TAKK blev på så sätt en del av den fria leken
eftersom barnen kom i kontakt med tecken som symboliserade olika föremål i leken.
Förskollärarna påpekade att det inte alltid går att avgöra vilka barn som är i behov
av särskilt stöd och därför kan det vara en fördel att erbjuda teckenstöd till alla barn.
När barnen leker finns vi ju inte alltid där och kan teckna om det
behövs så det kändes som en bättre idé att TAKK redan skulle finnas
på avdelningen i barnens nivå, då kan ju alla se och ta del av det
istället (Tina).

Vi tolkar det som att förskollärarna väljer att forma miljön efter barnens olika
förutsättningar genom att låta TAKK vara en del av den fysiska miljön. De verkar
göra det i ett förebyggande syfte för att kunna lösa problem som inte uppstått än. En
tolkning är därför att förskollärarna anser att det är miljön som ska anpassas efter
barnen och inte tvärtom.
Användning av TAKK i hall-situation
Vid på- och avklädning i hallen använde alla förskollärarna TAKK i olika
omfattning. Två av förskollärarna använde TAKK i större utsträckning tillsammans
med hela barngruppen. De tecknade vad barnen skulle göra, exempelvis ta på sin
jacka eller sina stövlar. De kunde också tilltala enskilda barn med tecken. Det
verkade göras slumpvis med alla barn och inte endast med barn i behov av särskilt
stöd. Övriga förskollärare använde TAKK vid på- och avklädning men i mindre
utsträckning när de inte hade något barn i behov av särskilt stöd i barngruppen.
Om vi har ett barn som inte har något språk så använder vi det ännu
mer, som vid påklädning så tecknar vi ju i princip alltid verben till
alla barn men om det finns barn som är i större behov av tecken så
förstärker vi hela meningar (Jasmine).

Trots att TAKK inte användes lika mycket med hela barngruppen i hall-situationer
är vår tolkning att det ändå inte förekommer någon form av särskiljning av barnen.
Trots att förskollärarna uppgav att de använde TAKK i större utsträckning med barn
i behov av särskilt stöd gick det inte utifrån observationerna att avgöra vilka barn
som de ansåg var i behov och inte. Det såg ut som att slumpen avgjorde vilket barn
förskollärarna tecknade med.
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7.2 Förskollärares intentioner med att använda TAKK
Nedan följer en beskrivning av förskollärarnas intentioner bakom användningen av
TAKK i två underkategorier: En inkluderande intention och En multimodal
intention.
7.2.1 En inkluderande intention
Användningen av TAKK förefaller bottna i grundläggande värden om inkludering
och mångfald. En förskollärare betonade vikten av att ta tillvara på alla barns
olikheter för att på så sätt bilda en helhet. Hon menade att det kan skapa en känsla
av delaktighet och tillhörighet i gruppen. Det betonade även en annan förskollärare
som menade att användningen av TAKK bidragit till en ökad förståelse av olikheter
i gruppen. Ytterligare två förskollärare betonade betydelsen av TAKK i relation till
barn i behov av särskilt stöd. De förklarade att användningen av tecken kan bidra till
att barnen blir en del av gruppen på ett nytt sätt.
Det gynnar ju att få ihop gruppen, att man får mer förståelse för att
man är olika också. Alla har olika behov och det är liksom okej. Och
att det blir naturligt, att man inkluderar alla (Caroline).

Utifrån de teoretiska begreppen identitetspolitik och en skola för alla tolkar vi det
som att förskollärarna verkar värna om vikten av att alla barn ska ha rätt till att bli
accepterade och respekterade trots sina olika förutsättningar eller behov. Det kan i
sin tur förstås som att samtliga förskollärare i studien ser barnens olikheter som
styrkor och använder TAKK medvetet för att öka inkluderingen på avdelningarna.
En av förskollärarna drog dessutom paralleller mellan inkludering och barn med
svenska som andraspråk i relation till TAKK. Hon hade upplevt att barn med annat
modersmål än svenska inkluderas i gruppen i en större utsträckning när
kommunikationen får stöd av tecken.
Ja där kunde man förstärka oavsett vilket modersmål barnen har,
även om man talade arabiska eller svenska, spanska eller engelska så
hade du ändå TAKK som en gemensam nämnare. Det blir som en
bro över till att bli en del av gemenskapen. Det skapar ett
sammanhang mellan orden på språken och det gör ju att vi förstår
varandra bättre (Jasmine).

Med utgångspunkt i identitetspolitik och en skola för alla kan det tolkas som att
förskollärarna använder TAKK som ett verktyg för att motverka särbehandling av
vissa grupper som annars riskerar att bli underordnade. En av förskollärarna lyfte
fram att barn i behov av särskilt stöd tidigare särbehandlats eftersom de ansågs
tillhöra en grupp som föll utanför normen för vad som anses vara normalt. I sitt
exempel nämnde hon att döva och hörselskadade barn som inte passade in i
“vanliga” förskolor istället skickades till internatskolor som fick fungera som
substitut för hem och förskola. Trots att det inte var många år sedan det skedde
menade hon att något sådant aldrig skulle kunna hända idag. En tolkning av
föregående exempel är att det stämmer överens med den tidigare synen på att det är
barnet som är problemet och ska kompenseras för sina brister. När vi sätter det i
relation till observationerna och intervjusvaren blir det tydligt att samtliga
förskollärare ser verksamheten som ett problem snarare än barnen. De verkar
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förändra verksamheten efter barnens olika behov och förutsättningar genom att låta
TAKK ingå som en naturlig del i förskolans vardag.
7.2.2 En multimodal intention
Som tidigare nämnts tog samtliga förskollärare avstånd ifrån att enbart se TAKK
som en specialpedagogisk metod och vår tolkning är att de snarare verkar vilja
använda TAKK som ett multimodalt verktyg. Genom observationer och intervjuer
visade det sig att alla förskollärare ansåg att TAKK är en metod som främjar alla
barns utveckling och lärande. De betonade att inte enbart barn i behov av särskilt
stöd utan också hela barngruppen gynnas av att få tillgång till fler än ett
kommunikationssätt. Det var enligt förskollärarna den främsta anledningen till att de
valde att använda TAKK med alla barn i verksamheten. Enligt förskollärarna kunde
flera utvecklingsområden påverkas positivt genom att erbjuda barnen olika
kommunikationssätt. Nedan presenteras tre utvecklingsområden som kunde urskiljas
från förskollärarnas utsagor.
Språkutvecklande intention
Samtliga förskollärare ansåg att TAKK gynnar barnens ord- och talförståelse. När
tecken används samtidigt som det talade språket förstärkts ordets innebörd. Två av
förskollärarna nämnde detta i relation till barn som ännu inte utvecklat det verbala
språket på grund av ålder. Med hjälp av teckenstöd upplevde de att det verbala
språket kommer igång lättare. En förskollärare upplevde att talet blir långsammare
när man tecknar samtidigt och det kan resultera i att det blir lättare att förstå orden i
språket. En annan förskollärare nämnde ord- och talförståelse när hon pratade om
barngruppen generellt oavsett ålder. Hon berättade att det talade ordet ska vara det
primära men att förståelsen kan öka när tecken används som komplement.
Sen tycker jag också att deras ordförståelse och talförståelse blir
bredare när man fått börja med tecken tidigare upplever jag, och när
de börjar prata så kan dem redan fler ord för de har redan funnits
tidigare. För i förskolan ska man ju främja språkutvecklingen, det är
ju ett av de viktigaste målen, och att då använda alla uttryckssätt
som främjar språkutvecklingen så är ju teckenstöd en naturlig del av
det kan vi ju känna, tillsammans med bilder och det talade språket
(Sofie).

Utifrån citatet ovan och övriga förskollärares intervjusvar kan det tolkas som att
barnens språkliga utveckling gynnas mer av att använda fler uttryckssätt än endast
det verbala språket. En likhet som vi uppmärksammar är att samtliga förskollärare
verkar anse att TAKK främjar kommunikationen för alla barn men att det speciellt
gynnar barn i behov av särskilt stöd. Det berodde enligt förskollärarna på att de i
vissa fall kunde vara beroende av att få möjlighet att kommunicera på andra sätt än
genom talat språk. En av förskollärarna belyste att man på en småbarnsavdelning
inte alltid kan veta vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Den aspekten såg hon
som en anledning till att använda TAKK tillsammans med alla barn.
Du vet ju inte heller t.ex. om du får en ettåring, om det är ett barn
med en språkstörning, för det visar sig ju kanske först om två till tre
år. Och ska du börja med tecken då, ja då har du förlorat, förstå mig
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rätt, tre år. En gång fick jag ett barn som jag förstod ganska tidigt
inte hade något tal och då tecknade jag ju automatiskt sedan innan
och jag märkte att han var den som tog emot tecken snabbt för
äntligen kunde han kommunicera. Han ville ju kommunicera och
hade ett inre driv att vilja kommunicera då gör man ju det med
tecken. Han har ju ett rikt språk, men det är inte det talade, ännu.
Men han har ett rikt språk (Tina).

Vi tolkar det som att flera av förskollärarna ser fördelar med att använda olika
uttryckssätt för att öka chanserna att hitta inlärningsmetoder som kan passa alla
barn. Som förskolläraren nämner i citatet ovan anser hon att det är en fördel om
tecken finns i verksamheten redan innan det eventuellt börjar ett barn som behöver
teckenstöd. Vi upplever att det är något som stämmer överens med övriga
förskollärares synsätt. Samtliga förskollärare verkade vara eniga om att barn lär sig
olika och därför erbjuder de barnen olika kommunikationssätt redan från början.
Förskollärarna ansåg också att missförstånden blir färre när barnen erbjuds en
varierad kommunikation bestående av tecken, tal och bildstöd. Trots att ingen av
förskollärarna hade mött något barn som inte gynnats av TAKK påpekade en av
dem att det var viktigt att komma ihåg att alla barn är olika och av den anledningen
behöver TAKK inte nödvändigtvis vara det bästa kommunikationsalternativet för
alla barn.
Jag tror det är väldigt få som inte gynnas av TAKK. Jag har inte mött någon
iallafall. Men isåfall gäller det ju att hitta ett annat kommunikationsmedel.
Det finns ju alltid något man ska bara hitta vilket och ibland tar det längre
tid att hitta det och ibland går huvud på spiken tidigare så att säga (Tina).

En tolkning vi gör är att förskollärarna medvetet valt att erbjuda olika
kommunikationssätt för att öka chanserna att hitta ett alternativ som passar varje
enskild individ. Tre av förskollärarna lyfte fram att de ofta ser en framgångskänsla
hos barn som har svårigheter med det verbala språket när de hittar ett sätt att
kommunicera och göra sig förstådd. Det kan i sin tur öka viljan att kommunicera
ännu mer. En misslyckad kommunikation var något förskollärarna ansåg kunde
hämma språkutvecklingen. Vi tolkar det som att förskollärarna väljer att använda
flera uttryckssätt för att förhindra att språkutvecklingen påverkas negativt. De
övriga två förskollärarna ansåg att TAKK är utvecklande eftersom det kan skapa en
nyfikenhet för olika sorters kommunikation hos barnen. En av dem förklarade att
eftersom TAKK är en naturlig del av deras vardag så frågar barnen ofta om tecken
och vill lära sig fler. Den andra förskolläraren förklarade att hon upplever att barnen
är intresserade av att teckna men att de också blir mer fokuserade och tar till sig mer
av samlingen när flera kommunikationssätt används samtidigt.
Social intention
Utvecklandet av det sociala samspelet nämnde samtliga förskollärare som en
anledning till att använda TAKK i barngruppen. En av förskollärarna menade att
eftersom alla barn är på olika språknivåer kan de ibland använda tecken när de vill
göra sig förstådda i interaktionen med andra barn. Hon betonade att det är viktigt att
kunna uttrycka sig till sina kompisar och TAKK blir då ytterligare ett sätt att
underlätta den sociala utvecklingen.
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Jag kan tycka att det sociala samspelet kanske kommer igång lite
tidigare när man är i en miljö där det finns stödtecken eller bildstöd
eftersom det är lite lättare att vara med andra när jag förstår vad du
menar och kan få tala om vad jag menar. Så jag upplever att det
sociala samspelet får en knuff. Därför försöker vi ju på den här
avdelningen att i varierad form ha samtal på tecken och tal för att
man ska kunna samtala med varandra. Alla är ju på olika nivåer och
att därför erbjuda tecken till alla så att de kan kommunicera med
varandra när det verbala inte är tillräckligt av någon anledning
(Tina).

Det kan tolkas som att förskollärarnas avsikt är att erbjuda flera kommunikationssätt
såväl i mötet mellan barn och vuxen som mellan barn och barn. Vår tolkning av
förskollärarnas intervjusvar är att de inte ser TAKK som en envägskommunikation
där det endast är förskolläraren som uttrycker sig med tecken till barnen. Det ska
likaväl finnas möjligheter för barnen att kunna göra sig förstådd med hjälp av
tecken, vilket enligt förskollärarna utvecklar det sociala samspelet. För vissa barn
kan de alternativa kommunikationssätten vara de redskap som behövs för att ett
socialt samspel ska kunna ske. De menade att kommunikationen i samspelet annars
riskerar att bli bristfällig eller utebli. Flera av förskollärarna nämnde att det finns
olika faktorer som kan skapa svårigheter för barnens sociala samspel med andra.
Det kunde handla om barn som hade svenska som andraspråk och tillbakadragna
barn som inte verbalt tog kontakt med andra barn på grund av blyghet.
Förskollärarna upplevde att när tecken erbjuds som ytterligare ett
kommunikationssätt kan det resultera i att barnen tar mer plats och vågar interagera
med sina kamrater.
Trygghetsskapande intention
Flera av förskollärarna använde TAKK i syfte att skapa en trygghet i barnens vardag
på förskolan. De menade att dagens struktur blir tydligare för alla barn genom att de
redan på morgonen får veta vad som ska ske under dagen med hjälp av både talat
språk och teckenstöd. På några avdelningar användes även bildstöd som ett
hjälpmedel när förskollärarna gick igenom dagens olika moment med barnen. På
bilderna fanns föremål och aktiviteter med tillhörande tecken som placerades på en
tavla i kronologisk ordning. Förskollärarna förklarade att det görs för att barnen ska
få chans att känna en inre trygghet i vad som kommer hända under dagen på
förskolan. Alla ansåg att det behövs en grundtrygghet hos barnet för att kunna lära
sig annat.
Ja det blir ju tydligare vad jag som pedagog menar, vi använder både
tecken och bildstöd då också och det är ju en form av
kommunikation det med men att tydligare se vad det är som ska
göras då blir det liksom också en trygghet för barnet att man vet vad
som förväntas och vad som ska göras och ske. Vissa barn tar ju till
sig lättare med bildstöd och tecken (Nelly).

Utifrån ovanstående citat kan det tolkas som att förskolläraren anser att det blir
tydligare för barnen när fler än ett kommunikationssätt används eftersom alla tar in
kunskap på olika sätt. Det stämmer överens med vår uppfattning av de övriga
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förskollärarnas synsätt eftersom de också uppgav att de använder TAKK för att
skapa tydlighet för barnen. Förskollärarna använde dessutom TAKK mellan
aktiviteterna under dagen för att förbereda barnen inför nya aktiviteter. De upplevde
att övergången från en aktivitet till en annan blev lättare genom att förbereda barnen
i god tid för byte av aktivitet. Användningen av både tal och tecken gjorde enligt
förskollärarna att barnen blev tryggare i vad som skulle komma härnäst. Ett exempel
som visades i flera av observationerna var att förskollärarna berättade för barnen
fem minuter innan det var dags att städa samtidigt som de tecknade ordet städa och
en ny aktivitet.

7.3 Sammanfattning av resultat
Syftet med studien var att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på
TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Det
framkom i analysen att förskollärarna som medverkade i studien framförallt
använde TAKK i samlingar, mat-situationer och sagostunder. Metoden användes
även i den fria leken och i hall-situationer men i något mindre utsträckning.
Förskollärarna tecknade tillsammans med hela barngruppen och med enskilda barn
vid tilltal, oavsett vilka barn som ingick i barngruppen. Om det fanns barn i behov
av särskilt stöd i gruppen kunde användningen av TAKK öka i de olika
situationerna under dagen, men det användes fortfarande med hela barngruppen. I
analysen framkom det också att det fanns en inkluderande och multimodal intention
bakom förskollärarnas användning av TAKK. Vi kunde urskilja tre
utvecklingsområden hos barnen som enligt förskollärarna gynnas mest av att
använda TAKK i förskolan. Dessa är den språkliga och sociala utvecklingen samt
möjligheten att få utveckla en känsla av trygghet. Valda teoretiska perspektiv och
begrepp har hjälpt oss att tolka och förstå förskollärarnas perspektiv på TAKK.
Samtliga förskollärare problematiserade det faktum att TAKK från början är en
specialpedagogisk metod och argumenterade istället för att TAKK är en pedagogisk
metod som gynnar alla barns utveckling och lärande. Förskollärarna ansåg att
metoden borde vara en naturlig del av det pedagogiska arbetet i alla barngrupper
eftersom det inte endast gynnar barn i behov av särskilt stöd.
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8 Diskussion
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Först
presenteras en resultatdiskussion följt av förslag till fortsatt forskning inom området
och avslutningsvis introduceras pedagogiska implikationer.

8.1 Resultatdiskussion
Resultatet visar att användningen av TAKK enligt förskollärarna kan bidra till att
främja inkluderingen i barngruppen. Förskollärarna i vår studie använder TAKK
med hela barngrupper och inte endast med barn i behov av särskilt stöd. Det gör att
alla barn får möjlighet att ta del av varierade kommunikationsalternativ vilket
minskar risken att vissa barn exkluderas eller pekas ut som annorlunda. Fördelarna
med att använda TAKK i inkluderande syfte är enligt förskollärarna att det stödjer
barnens känsla av tillhörighet, minskar segregationen mellan barn i och utan behov
av särskilt stöd samt att det bidrar till en ökad förståelse för allas olika behov. Det
överensstämmer med resultatet som Calogon och Mevawalla (2018) kom fram till i
sin studie. De belyser att användningen av teckenstöd kan bidra till en
kommunikativ mångfald och en ökad känsla av tillhörighet i barngruppen. Av den
anledningen anser de att det är fördelaktigt att använda teckenstöd i hela
barngruppen och inte endast med särskilda grupper. Även Hanline, Nunes och
Worthy (2007) nämner att kommunikation med teckenstöd kan öka känslan av
inkludering i interaktionen med andra barn. Dock nämns det i relation till barn i
behov av särskilt stöd och inte generellt med hela barngruppen.
Ytterligare en aspekt som förskollärarna lyfter som en fördel med att använda
TAKK är att flerspråkiga barn inkluderas mer i gruppen. Förskollärarna förklarar att
det skapar mening för barnen eftersom TAKK blir en gemensam nämnare och kan
dessutom fungera som en bro över till det svenska språket. Resultatet i Marshall och
Hobsbaum (2015) visar dock att teckenstöd inte har någon ökad effekt för
språkinlärningen hos barn som skulle lära sig ett andra språk. Möjligen kan det bero
på hur länge och i vilken utsträckning metoden använts med barnen i verksamheten.
I Marshall och Hobsbaums studie jämförs barnens språkliga kunskaper två gånger
under en sex månaders period. Förskollärarna i vår studie arbetar frekvent med
TAKK och har gjort det i ett flertal år, vilket eventuellt kan vara anledningen till att
resultaten skiljer sig. Det kan vara förskollärarnas långa erfarenhet som är den
avgörande faktorn. Om vi istället hade intervjuat förskollärare med sex månaders
erfarenhet av TAKK skulle resultatet möjligtvis kunnat ge ett annat utslag.
Samtliga förskollärare argumenterar för att TAKK gynnar barns ord- och
talförståelse. Ingen av dem har erfarenhet av att teckenstöd bidrar med negativa
effekter för barns språkliga utveckling. Några nämner även att det verbala språket
kommer igång lättare genom att kombinera tecken och tal. Det stämmer överens
med Kapalková, Polišenská och Süssová (2016) och McGregor et al. (2008) vars
resultat visar att det talade språket och förmågan att kunna uttrycka sig stimuleras av
en kombination mellan tecken och tal. Förskollärarna upplever att ordens innebörd
blir tydligare för barnen genom att komplettera talet med tecken samt att det ökar
deras möjligheter till att göra sig förstådda. De framhåller att fokus främst ska ligga
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på det verbala språket men att barnens förståelse ökar när talet kompletteras med
hjälp av tecken. Baker-Ramos (2017) presenterar i studiens resultat att det är viktigt
att ge positiv respons till barn som tecknar eftersom det kan öka viljan att
kommunicera mer. Det handlar om att barnen ska få känna att de lyckas och det är
något som flera av förskollärarna i vår studie prioriterar högt. När barn som har
språksvårigheter använder tecken och hittar ett sätt att kommunicera på är det viktigt
att uppmuntra dem. Om barnen får känna en känsla av framgång kan det leda till en
fortsatt ökad vilja att kommunicera med andra.
I enighet med Hanline, Nunes och Worthy (2007), Baker-Ramos (2017) och Lederer
och Battaglia (2015) understryker förskollärarna i vår studie att teckenstöd har en
positiv inverkan generellt på barns kommunikativa utveckling. Förskollärarna
menar att TAKK gynnar alla barn men har extra stor betydelse för barn i behov av
särskilt stöd eftersom alternativa kommunikationssätt ibland kan vara deras primära
kommunikationsalternativ. Samtidigt framhåller en av förskollärarna att det är
viktigt att komma ihåg att barn lär olika och därför behöver TAKK inte alltid vara
det bästa alternativa kommunikationssättet. Det kan då behövas andra
kommunikationsalternativ som passar det individuella barnet bättre. Det lyfter även
Hanline, Nunes och Worthy (2007) i sin studie och belyser att barns olika sätt att
lära och kommunicera på är avgörande för vilket kommunikationsmedel som passar
det individuella barnet bäst. De beskriver det som en komplex process, vilket kan
vara viktigt att ha i åtanke när det ska väljas vilka kommunikationsmedel som ska
finnas tillgängliga i verksamheten.
Det faktum att samtliga förskollärare verkar anse att TAKK har en positiv effekt på
barns utveckling och lärande skiljer sig från resultaten som Wijkamp et al. (2010)
och Marshall och Hobsbaum (2015) fått fram i sina studier. I deras resultat har
introduktionen av teckenstöd inte någon påvisad effekt för barns
kommunikationsutveckling. Huruvida det har någon effekt på andra aspekter av
barns utveckling framgår inte i studierna. Förskollärarna i vår studie anser däremot
att utöver utvecklandet av språk, kommunikation och ökad inkludering så gynnar
TAKK även det sociala samspelet och känslan av trygghet. Även Hanline, Nunes
och Worthy (2007) belyser i sin studie att de sociala färdigheterna kan utvecklas
eftersom barnen med hjälp av tecken får ytterligare ett kommunikationsalternativ att
tillämpa i mötet med andra. Deras slutsats skulle kunna appliceras på övriga resultat
från den tidigare forskning som tyder på att TAKK utvecklar den kommunikativa
förmågan. Om TAKK gynnar den kommunikativa förmågan skulle det i sin tur
kunna leda till att den sociala förmågan utvecklas eftersom möjligheterna att kunna
förstå och uttrycka sig kan öka. Vi kan dock inte hitta den slutsatsen i de övrigas
resultat trots att samtliga förskollärare i vår studie menar att kommunikation är
grunden för interaktion med andra.
En svårighet med de slutsatser vi kan dra är att förskollärarna endast kan relatera till
sina egna erfarenheter från verksamheten. Med tanke på att det inte gjorts några
studier på barnen varken innan eller efter TAKK introducerades går det inte att
bekräfta förskollärarnas upplevelser. Det finns ingen forskning om TAKK i svenska
förskolor som styrker förskollärarnas erfarenheter. Av den anledningen kan metoden
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enligt Sheridan och Williams (2018) endast betraktas som beprövad erfarenhet och
som tidigare nämnts krävs det att förskolans metoder baseras på forskning för att
verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Något som dock kan styrka
trovärdigheten i data är det faktum att våra resultat liknar de resultat som
framkommit i tidigare forskning. Vi ser därför att den svenska metoden TAKK är ett
område som behöver forskas mer på och det kommer diskuteras nedan där vi
presenterar förslag på fortsatt forskning.

8.2 Fortsatt forskning
Under studiens gång har ett antal frågor väckts. En sådan är varför det inte finns
någon forskning om TAKK i svenska förskolor? I vår studie framkommer det hur de
deltagande förskollärarna använder TAKK och vilka intentioner som ligger bakom
användningen av metoden. Det vore intressant att vidare studera vilka effekter
metoden kan ha på barns utveckling och lärande. Det som förvånar oss mest är att
det inte finns någon forskning om TAKK i en svensk kontext när det verkar finnas
ett stort utbud av forskning om utländska motsvarigheter till TAKK. När vi
fördjupar oss i den utländska forskningen upptäcker vi hur långt de kommit i
jämförelse med Sverige. De verkar ha utvidgat sitt synsätt genom att inte endast
studera teckenanvändning i relation till barn i behov av särskilt stöd. De har
dessutom börjat undersöka vilka effekter teckenstöd kan ha för hela barngrupper,
med eller utan barn i behov av särskilt stöd. Det är något som samtliga förskollärare
i vår studie lyfter och menar att TAKK är en pedagogisk metod som kan användas
med alla barn. Vi funderar på om inställningen till att använda TAKK med hela
barngruppen kommer utvecklas ytterligare i och med att man kan läsa följande i den
nya läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2019: “För döva barn, barn med
hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska
språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket.” (Lpfö 18 2018, s. 9). Vi
ställer oss frågan vem som avgör vilka barn som är i behov? Förskollärarna i vår
studie understryker att alla barn gynnas av teckenstöd och en tolkning av det kan
vara att alla barn har behov. Trots att vi avgränsar oss från teckenspråk i studien så
tror och hoppas vi på att införandet av teckenspråk i läroplanen är en faktor som kan
bidra till att det forskas mer på teckenanvändning och dess effekter i svenska
förskolor.

8.3 Pedagogiska implikationer
Föreliggande studie har visat hur och varför förskollärare använder TAKK i
förskolan och kan därigenom bidra till att inspirera andra förskollärare att börja
arbeta med TAKK eller utveckla sitt arbete med metoden i förskolan. Förskollärarna
i studien använder TAKK som komplement till det talade språket vid de flesta
situationerna under dagen på förskolan och dessutom med hela barngruppen. De
anser att TAKK gynnar alla barns utveckling och lärande samt att metoden kan
fungera som ett inkluderande verktyg. Att använda TAKK för att främja inkludering
i barngruppen är en aspekt som inspirerar oss inför vårt kommande yrke som
förskollärare. Om TAKK kan skapa fler möjligheter för interaktion med andra och
samtidigt minska exkludering av barn ser vi att metoden bör användas i alla
förskolor och inte endast där det finns barn i behov av särskilt stöd. Studien visar
även att det saknas forskning om TAKK i förhållande till förskolan. Med tanke på
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att metoderna som används i förskolan ska bygga på vetenskaplig grund vill vi
uppmärksamma att det behövs fortsatt forskning om TAKK i svenska förskolor.
Förskollärare ska kunna motivera användningen av TAKK utifrån forskning och
inte endast beprövad erfarenhet. Något vi tar med oss från studien ut till arbetslivet
är att kunna se och förstå barns olika behov och att anpassa verksamheten därefter
för att kunna erbjuda varje barn de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling
och lärande. Vi tar också med oss att alla barn är olika och därför är det viktigt att
som förskollärare våga testa olika metoder och strategier för att hitta något som
passar varje barn i förskolan.
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Bilaga 1
Informationsbrev - en studie om kommunikation i förskolan
Kommunikation är ett grundläggande behov hos alla människor. Det finns många
olika sätt att kommunicera på och förskolan har en betydande roll när det gäller
barns kommunikativa utveckling.
Vi vill därför genomföra en studie där vi hoppas få en ökad förståelse för alternativa
kommunikationssätt utöver det talade språket.
Syftet med vår studie är att undersöka hur och med vilka metoder förskollärare
kommunicerar med barnen på förskolan.
Tre förskolor i olika kommuner har tillfrågats att delta i denna studie. Den metod
som kommer användas för att samla in data är observationer och intervjuer med
förskollärare. För att hinna samla in all data beräknar vi att spendera en dag på varje
förskola. Vi börjar med att observera hur förskollärare kommunicerar med barnen i
olika situationer vilket sedan blir till grund för intervjuerna med förskollärarna.
Under intervjuerna kommer frågorna att handla om hur förskollärarna
kommunicerar med barn generellt och inte med några enskilda barn. Om det ändå
skulle framkomma någon information om enskilda barn under intervjuerna så
kommer denna information inte att användas i redovisningen av resultatet. Vi
kommer alltså inte att samla in någon information från barnen.
Insamlad data kommer endast att användas till vårt självständiga arbete och sedan
raderas så att ingen obehörig ska ha möjlighet att avslöja eller ta del av uppgifterna.
Materialet kommer att behandlas med största konfidentialitet genom att alla
personliga uppgifter avidentifieras så att de inte kan spåras. När studien är färdig
kommer den att publiceras på diva portal där alla kommer kunna ha möjlighet att ta
del av den.
Vi heter Daniela Jakobsson och Elin Ahlgren och studerar till förskollärare på
Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår det att göra ett självständigt arbete
och det är anledningen till att vi valt att genomföra denna studie. Om ni har några
frågor så hör gärna av er till oss.
Kalmar 2018-11-22
Studerande
Daniela telefon: 0705810258 Elin telefon: 0738273572
Daniela e-mail: dj222fe@student.lnu.se Elin e-mail: ea222yy@student.lnu.se
Handledare
Richard Andersson, Doktorand, telefon: 0480-44 63 03
E-mail: richard.andersson@lnu.se
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Bilaga 2
Observationsschema
Observationsschema

Frukost

Samling

Fruktstund

Aktiviteter

Utomhus

Lunch

När används TAKK?
Med enskilda barn
Med hela barngruppen
Vad sägs?

Vad görs?

Reflektioner:
Miljö:
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Bilaga 3
Intervjuguide
Inledande frågor:
När utbildade du dig till förskollärare?
Hur länge har du arbetat på den här förskolan?
När gick du utbildning i TAKK?
Vad har du för erfarenheter av TAKK?
Exempel på frågor vi kan ställa beroende på vad observationerna visar:
•
•
•

Vi såg att du använde TAKK vid ____________, men inte vid
____________, varför då?
Vid ____________ använde du TAKK med ett enskilt barn/hela
barngruppen. Vad är dina tankar om det?
Vi såg att du ofta/sällan använde TAKK med det här barnet, hur kommer
det sig?

Frågor om TAKK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tycker du att vissa barn har större behov av TAKK än andra? I sådana fall
varför?
Ser du någon skillnad i barns utveckling beroende på om de haft tillgång till
TAKK eller inte?
Använder alla pedagoger på din avdelning TAKK med barnen?
Varför/varför inte?
Varför började ni använda TAKK och hur länge har ni gjort det på din
avdelning?
Hur påverkar användningen av TAKK det enskilda barnets utveckling?
Finns det vissa utvecklingsområden som påverkas mer/mindre av att
använda TAKK? Vilka och varför?
På vilket sätt påverkar användningen av TAKK hela barngruppen?
Använder ni TAKK även fast ni inte har något barn som är i behov av det? I
sådana fall varför?
TAKK ses ibland som en specialpedagogisk metod, hur tänker du om det?

Exempel på följdfrågor:
•
•
•

Kan du utveckla/berätta mer om…
Vad beror det på?
Varför tror du att det är så?
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Bilaga 4
Bilder
Exempel på bilder som fanns placerade på väggarna:
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