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Abstract
Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av Tecken
som Alternativ och Kompletterande Kommunikation med förkortning TAKK. De två
frågeställningar som guidar studien är följande: Varför väljer förskollärarna att
använda TAKK i förskolans verksamhet? och Hur kan användningen av TAKK gå till
i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Studiens teoretiska utgångspunkt är
didaktiskt perspektiv där den relationsdidaktiska modellen är i fokus för att skapa en
fördjupad förståelse för förskollärares perspektiv på användning av TAKK. Kvalitativ
metod används där intervjuer genomförs med fem förskollärare som har utbildning i
TAKK och är verksamma på olika förskolor i södra Sverige. Ett resultat som
framkommer är att samspelet mellan de relationsdidaktiska kategorierna; syfte,
undervisningsmetod, mål-innehåll och barns förutsättningar saknas och forskning
uppmuntras för att stärka didaktiken i arbetet med TAKK i förskolans verksamhet.
Studien visar att förskollärarna ser positivt på TAKK för att skapa inkludering,
självständighet och möjlighet till språkutveckling för alla barn men användandet
saknar stöd i forskning. Det framkommer även att förskollärarna fick utbildning i
TAKK i första hand för att stötta barn med språksvårigheter men utvecklat sin
användning till att använda TAKK till alla barn. I studien visas även att förskollärarna
arbetar med undervisningsmetoden TAKK på olika sätt och att förskollärarna menar
att all personal i förskolans verksamhet är en bidragande faktor till om TAKK används
som undervisningsmetod, att personalens intresse och engagemang styr vilka metoder
som integreras.

Nyckelord
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK,
språkutveckling, kommunikation, didaktik, relationsdidaktiska modellen, förskola,
barn
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1 Inledning
Under vår förskollärarutbildning har vi fått kunskap och erfarenheter kring barns
språkutveckling och vi ser språkutveckling som en demokratisk rättighet. Johansson
(2005) skriver i sin studie att språk och kommunikativa förmågor är en del av barns
demokratiska rättigheter. Barn ska enligt Johansson (2005) få möjlighet att kunna
uttrycka sina tankar, åsikter och ha inflytande i sin vardag. Barn som inte har en
språklig förmåga kan bli exkluderade och diskriminerade och inte få ta del av sina
demokratiska rättigheter (Johansson 2005). Enligt Skolverket (2016) ska barn få
möjlighet att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens och förskolan ska
stimulera varje barns språkutveckling. Förskolan ska sträva efter att varje barn
“utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”
(Skolverket 2016, s.10). Under den verksamhetsförlagda utbildning som ingår i vår
utbildning uppmärksammades att de barn som inte har ett verbalt språk har svårare
att få samma utrymme och att kommunicera. Vi har under utbildningen blivit
informerade om metoden Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
med förkortning TAKK och uppmärksammat att metoden används i ett flertal
förskolor. Enligt Heister Trygg (2004) är TAKK ett redskap som används för att barn
ska kunna uttrycka sig innan det verbala språket är fullt utvecklat. Utifrån
verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att förskollärare arbetar med TAKK på
ett varierat sätt och att TAKK är en trend som förskollärarutbildningen och förskolans
verksamheter har uppmärksammat. Idag finns det begränsad forskning om TAKK och
metoden är till mestadels grundad på beprövad erfarenhet enligt Heister Trygg (2004)
och Tisell (2009). Minten (2017) förklarar beprövad erfarenhet som en erfarenhet som
är prövad, dokumenterad systematiskt och delad med andra på en större geografisk
spridning under längre tidsperiod. Skolans utbildning och undervisning ska utföras
utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt som vilar på antingen vetenskaplig grund eller
beprövad erfarenhet eller både och enligt skollagen (Minten 2017). Heister Trygg
(2004) och Tisell (2009) skriver att studier som har gjorts visar på att TAKK inte
påverkar det verbala språket negativt utan att det ger positiva effekter på
kommunikations-, språk- och talutveckling. Samtidigt skriver Tisell (2009) att de
flesta studierna enbart har baserats på barn med Downs syndrom och på barn i
särskolan. Anledningen till varför studier baseras på barn med Downs syndrom är för
att det skett en begränsning till en tämligen homogen grupp. Hon förtydligar att
studiernas resultat går att tillämpa på barn utan Downs syndrom som har försenat
verbalt språk (Tisell 2009).
Upptäckten att det inte finns forskning om TAKK i förskolans verksamhet väckte
intresse av att försöka tolka och skapa en förståelse för förskollärares perspektiv på
användning av TAKK. Det är därför vi har i studien tagit reda på varför förskollärare
väljer att använda TAKK och hur användningen kan gå till i förskolans verksamhet
enligt förskollärare. Ett didaktiskt perspektiv, den relationsdidaktiska modellen,
hjälper oss att skapa en djupare förståelse av förskollärares perspektiv på användning
av TAKK. Pettersen (2008) skriver att med hjälp av didaktiken kan modeller
utvecklas som bidrar till att utveckla kvalitén i praktisk undervisning. De
grundläggande didaktiska frågorna är vad, hur och varför. Föreliggande studie utgår
ifrån inspiration av den relationsdidaktiska modellen och dess kategorier som syfte
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(varför ska det läras ut?), undervisningsmetod (hur ska det läras ut?), mål-innehåll
(vad ska läras ut?) och barns förutsättningar (för vem ska det läras ut?).
Det finns flera metoder inom teckenstöd som stöttar det verbala språket. Begreppet vi
kommer att använda oss av i studien är Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation som förkortas TAKK.
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2 Bakgrund
I kapitlet presenteras litteratur och styrdokument som är relevanta för studiens syfte
och frågeställningar om TAKK. Det ger en bakgrund som möjliggör en förståelse för
barns språkutveckling. Det presenteras därför en bakgrund om språk och
kommunikation, TAKK som metod för barns språkutveckling, andra teckenstödsmetoder och förskolans ansvar för barns språkutveckling.

2.1 Barns språkutveckling
I följande del presenteras litteratur och styrdokument om språk, kommunikation och
TAKK som har betydelse för barns språkutveckling. Även förskolans ansvar utifrån
styrdokument gällande barns språkutveckling presenteras.
2.1.1 Språk och kommunikation
Anderson (2002) och Svensson (2009) särskiljer kommunikation och språk för att
skapa en förståelse för vilken betydelse begreppen har för språkutveckling. När
begreppen sedan blir en helhet kan förståelse skapas för den språkliga kompetensen.
Liknande förklarar Ellneby och von Hilgers (2010) att det som vuxen är värdefullt att
förstå barns språkliga och kommunikativa utveckling för att kunna stötta barn utifrån
deras utvecklingsnivå. Enligt Svensson (2009) är det latinska namnet för
kommunikation communicare och kan definieras som att göra något gemensamt eller
att dela något med någon, kommunikation sker med andra ord i samspel med andra
människor. I kommunikation sker ett utbyte av behovstillfredsställelse som till
exempel tankar, känslor, upplevelser och information i ett samspel mellan parter
(Svensson 2009). Anderson (2002) menar att den grundläggande betydelsen för att
kommunicera är att utföra handlingar som leder till gemenskap och en delad mening.
Språk är ett sätt att kommunicera och Svensson (2009) skriver att barn kan
kommunicera med kroppsspråk innan de fått ett verbalt språk och kan kommunicera
med gester, blickar och pekningar. Liknande förklarar Westerlund (2009) att
kommunikation kan uttryckas på fler sätt som i dans, musik, bild och kroppsspråk.
Westerlund (2009) påvisar dock att “[…] ett språk bygger - till skillnad från det
överordnade begreppet kommunikation - på bestämda regler som måste delas av både
sändare och mottagare” (Westerlund 2009, s. 13). Av den anledning anser
Westerlund (2009) att det är endast det talade språket, skriftspråket och teckenspråket
som kan tillhöra begreppet språk.
Språk har en social funktion och är ett komplext och dynamiskt system av symboler
(Svensson 2009). Både Westerlund (2009) och Svensson (2009) förklarar att språk
och kommunikation hör ihop med varandra och påverkar den övriga utvecklingen och
inlärningen av förmågor hos barn. Svensson (2009) förklarar att språket styr våra
tankar och utvecklar våra kognitiva förmågor genom att kunna sätta ord på företeelser,
minnas, diskutera med andra och sig själv för att kunna göra analyser. Språk tillhör
även identitetsutveckling eftersom språkets sociala funktion innebär att språk
anpassas efter grupptillhörigheter som till exempel åldersmässigt, etniskt och
geografiskt. Språket anpassas även ur ett socioekonomiskt perspektiv där människan
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anpassar språket till kontexten den befinner sig i både intressemässigt och
yrkesmässigt (Svensson 2009). Anderson (2002) sammanfattar på ett liknande sätt att
ett barn måste tillägna sig de olika språkliga delarna som ska fungera i en helhet. Barn
måste förstå kommunikation men även kunna anpassa sin kommunikation och dess
innehåll till olika sociala sammanhang. Heister Trygg (2004) menar att vuxna har ett
stort inflytande på barns språkliga utveckling. Hon menar att vuxna kan påverka barns
omgivning som sedan blir avgörande för kommunikation- och språkutveckling. Hon
beskriver vidare att vuxna har en roll att svara på barnets kommunikation, sätta ord
på barnets kommunikation och sedan göra att barnet blir mer självständig i
kommunikationen genom att ge mer inflytande och ansvar. Johansson (2005) skriver
i likhet att vuxna behöver vara öppna för barns tankar, känslor, handlingar och ha ett
samtalsklimat där de använder sig av öppna och utforskande frågor för att utvidga
kommunikationen med barn. Hon förklarar att vuxna på så sätt kan bidra på olika sätt
i kommunikation med barn, de kan bekräfta, analysera och ge förklaringar, berättelser
och begrepp. Både Ellneby och von Hilgers (2010) och Johansson (2005) skriver att
vuxna kan stötta barn som inte har ett verbalt utvecklat språk genom att sätta begrepp
på deras kommunikation. Enligt Heister Trygg (2004) och Tisell (2009) kan vuxna
stötta barnen i deras kommunikation genom att ge tecken och stöd utifrån TAKK för
barn som ännu inte har ett verbalt språk. Genom TAKK kan barn samspela och
uttrycka sin kommunikation innan det verbala språket är utvecklat (Heister Trygg
2004; Tisell 2009).
2.1.2 TAKK som språkutvecklande arbetsmetod
Heister Trygg (2004) skriver att förkortningen TAKK står för Tecken som Alternativ
och Kompletterande Kommunikation. TAKK är en metod som förtydligar nyckelord
av det som ska kommuniceras och kan stötta barn som ännu inte har ett verbalt
utvecklat språk. TAKK möjliggör på så sätt ett språkligt samspel innan det verbala
språket är utvecklat (Heister Trygg 2004). TAKK är en av flera Alternativ och
Kompletterande Kommunikations-metoder som förkortas AKK och som finns för att
stötta bristande verbalt språk i kommunikation och språk. Andra AKK-metoder är till
exempel signaler, gester och grafiska representationer som föremål, ord och bilder.
TAKK får inte blandas ihop med det svenska teckenspråket som har förkortningen
STS. Heister Trygg (2004) förklarar att “[…] STS är ett eget fullödigt språk med egen
grammatik. TAKK följer den talade svenskans grammatik och använder så mycket
grammatik som den tecknande behöver” (Heister Trygg 2004, s. 15). I TAKK tecknas
inte alla ord i meningen utan de ord som är mest betydelsefulla i det talade språket
och det blir en förenklad grammatik av det talade språket. En annan skillnad mellan
TAKK och STS är att STS är ett primärt teckenspråk och TAKK är ett sekundärt
teckenspråk. STS används utan ett verbalt språk och TAKK används kombinerat med
verbalt språk. STS används i första hand till döva och hörselskadade. Heister Trygg
(2004) påpekar därför att det inte är relevant att använda STS till hörande barn som
behöver stöd i sin kommunikation eftersom det krävs mycket kunskap om
teckenspråkets grammatik och ett mer fullständigt teckenspråk. Hon menar att Tecken
som stöd med förkortning TSS är en annan metod som kan blandas ihop med TAKK.
Enligt Heister Trygg (2004) är TSS mer anpassat för vuxna som redan har ett
fullständigt språk men som blir hörselskadade eller döva och kan stötta sin bristande
verbala kommunikation med tecken. TSS är därför inte anpassat till barn eftersom de
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vuxna som använder TSS redan innan har språklig kompetens och kunskap att
anpassa sin kommunikation. Heister Trygg (2004) menar därför att TAKK är den
mest relevanta metoden för att stötta barn som har en språkstörning eller behöver ett
stöd i sin kommunikation när det verbala språket brister.
Tisell (2009) skriver även att TAKK är en bra metod för att göra det enklare för barn
att förstå vilka ord som är betydelsefulla när en vuxen talar och samtidigt tecknar.
Hon menar att barn genom TAKK kan ge språkliga uttryck tidigare än med det
verbala språket eftersom det är enklare för barn att kommunicera med tecken eftersom
handens rörelse är lättare att lära sig än munnens finmotorik. Barn kan ha motoriska
svårigheter att uttala vissa ord (Tisell 2009). Liknande skriver Ellneby och von
Hilgers (2010) att barn behöver utveckla en viss finmotorik för att kunna använda sig
av verbalt språk. Vissa barn utvecklar sin finmotorik senare och därför försenas det
verbala språket. Det betyder dock inte att barnen inte har en språklig kompetens utan
det betyder enbart att de ännu inte kan uttrycka sig verbalt (Ellneby & von Hilgers
2010). I likhet ser Heister Trygg (2012) att vissa misstar sig och säger att en del barn
inte kan kommunicera och menar då egentligen att de inte kan uttrycka sig verbalt.
Heister Trygg (2004) och Tisell (2009) lyfter även fram att det är positivt att vuxna
vanligtvis talar långsammare och tydligare till barn när tecknande ord används. Det
tecknade ordet är även lättare för barnet att se och uppfatta än det verbala för att det
är enklare för barnet att lära sig det tecknade ordet och känna igen det. Heister Trygg
(2004) skriver att tecken många gånger är konkreta och liknar innehållet i ordet. Ett
exempel som skrivs fram är att tecknet för båt visar hur fören på båten gungar (Heister
Trygg 2004). Både Heister Trygg (2004) och Tisell (2009) menar att TAKK är en mer
fördelaktig metod än andra AKK-metoder. Tecken kan alltid tas med eftersom den
som tecknar använder sina fingrar och händer, vilket inte kan görs i andra AKK
metoder. Heister Trygg (2004) påpekar dock att barn som är i behov av TAKK
behöver ha tillgång till goda kommunikativa och tecknande miljöer i hemmet men
även vänner och kunnig personal för att kunna få möjlighet att kommunicera och
utveckla sitt tecknande.
Idag finns det begränsad forskning om TAKK och metoden är till mestadels grundad
på beprövad erfarenhet enligt Heister Trygg (2004) och Tisell (2009). De båda skriver
att studier som har gjorts visar på att TAKK inte påverkar det verbala språket negativt
utan att det ger positiva effekter på kommunikations-, språk- och talutveckling.
Samtidigt skriver Tisell (2009) att de flesta studierna enbart har baserats på barn med
Downs syndrom och på barn i särskolan. Anledningen till varför studier baseras på
barn med Downs syndrom är för att det skett en begränsning till en tämligen homogen
grupp. Hon förtydligar att studiernas resultat går att tillämpa på barn utan Downs
syndrom som har försenat verbalt språk och skriver “Resultaten går att applicera på
de flesta grupper av personer med försenat tal och språkutveckling” (Tisell 2009, s.
60).
2.1.3 Förskolans ansvar gällande barns språkutveckling
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar att i förskolan har förskolechefen
ansvar för att all personal följer lagar, förskolans läroplan, allmänna råd och lokala
bestämmelser i verksamheten. Förskollärarna ansvarar för att följa läroplanens
riktlinjer i samarbete med förskolechefen för att skapa en likvärdig förskola för alla
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barn (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). Liknande skriver Skolverket (2018) att
förskolläraren ska ansvara för det pedagogiska målinriktade arbetet som ska ge barn
möjlighet till utveckling och lärande. I den reviderade läroplanen som träder i kraft i
juli 2019 är undervisningen ett av de begrepp som lyfts fram. Förskollärare har ett
ansvar att bedriva undervisning utifrån läroplanens riktlinjer och se till att hela
arbetslaget ska medverka i undervisningen (Skolverket 2018).
I läroplanen finns det riktlinjer för språk, kommunikation och att barn ska få möjlighet
till demokratiska rättigheter. Förskolan är ansvarig för att varje barn ska känna sig
trygg, välkommen och känna likvärdighet. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015)
skriver att barn har behov av att känna sig kompetenta och verksamheten ska utformas
så att barnen känner att de kan lyckas. Skolverket (2018) beskriver i förskolans
läroplan att förskolan ska vara en plats som tar hänsyn till barns olika förutsättningar
och behov och ska uppmärksamma barn som behöver särskilt stöd. Att förskolan ska
utformas och anpassas så att alla barn får utbildning utifrån sina behov och
förutsättningar. I riktlinjerna kring språk skriver Skolverket (2018) att förskolan ska
lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling eftersom det har betydelse för
barns identitetsutveckling, kunskapsinlärning och sociala samspel vilket är en viktig
grund som vårt samhälle vilar på.
Barn behöver, enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015), i förskolan få utveckla
sitt språk eftersom det är avgörande för barns lek, lärande och utveckling. De tar även
upp betydelsen av att alla barn ska kunna utveckla sitt språk trots språksvårighet eller
barn med annat modersmål än svenska. Förskolan måste anpassas för att varje barn
ska kunna utvecklas och få möjlighet att uttrycka sig och ha inflytande i verksamheten
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). I den reviderade läroplanen finns det nu även
en riktlinje att “För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra
skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska
teckenspråket“ (Skolverket 2018, s. 9). Barnkonventionen är även ett styrdokument
som förskolan ska anpassas efter. I Barnkonventionen (2009) står det att alla barn ska
ha rätt till inflytande, delaktighet, kunskapsutveckling och få möjlighet till att lära sig
att ta del av information för att kunna delta i den kommunikation som finns i vårt
samhälle.
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3 Syfte
Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av TAKK
i förskolans verksamhet utifrån ett relationsdidaktiskt fokus. Följande frågeställningar
guidar studien:
1. Varför väljer förskollärarna att använda TAKK i förskolans verksamhet?
2. Hur kan användningen av TAKK gå till i förskolans verksamhet enligt
förskollärarna?
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4 Tidigare forskning
I kapitlet kommer sökväg och sökord presenteras för att visa hur vi har sökt efter
tidigare forskning. Avslutningsvis kommer vetenskapliga artiklar och avhandlingar
presenteras utifrån angränsande forskning som kan relateras till TAKK.
I sökande efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar har databaserna ERIC och
OneSearch använts. Sökningen har utgått från ordet TAKK från början och sedan
gjordes en ytterligare sökning då förskol* användes för att försöka hitta forskning om
förskolan, förskola och förskolor. Genom att skriva en * skapas möjlighet att vidga
sökning beroende på att ordet kan användas i olika former i artiklar. Sökningen gör
att vi inte går miste om information på grund av fel form på sökord. Nedan presenteras
de ord som har använts i sökning och vad som hittats:
•
•
•
•
•
•
•
•

“TAKK” förskol* - det finns inga vetenskapliga artiklar eller avhandlingar
men litteratur utifrån beprövad erfarenhet finns.
“AKK” förskol* - det finns inga vetenskapliga artiklar eller avhandlingar
men litteratur utifrån beprövad erfarenhet finns.
“Tecken som stöd” förskol* - det finns inga vetenskapliga artiklar eller
avhandlingar men litteratur utifrån beprövad erfarenhet finns.
“Sign language” Preschool* Kindergarden* - genom sökningen hittades
sign as support och vi sökte vidare på det och upptäckte att sign language är
alldeles för brett och inte relevant för studiens syfte.
“Sign as support” Preschool* Kindergarden*- det finns vetenskapliga
artiklar och avhandlingar som går att koppla till TAKK.
“Symbolic gesturing” Preschool* Kindergarden* - det finns vetenskapliga
artiklar och avhandlingar som går att koppla till TAKK.
“Argumentative and alternative communication” preschool*- det finns inga
vetenskapliga artiklar eller avhandlingar som kan kopplas till studien.
“ACC” preschool*- det finns inga vetenskapliga artiklar eller avhandlingar
som kan kopplas till studien.

4.1 Tidigare forskning med anknytning till TAKK
Det som upptäckts under arbetets gång är att det inte finns tidigare forskning om
AKK-metoden TAKK riktat till alla barn i förskolan. Den angränsande forskning som
valts ut baseras på vår tolkning av vilken tidigare forskning som kan vara användbar
i förhållande till TAKK. Genom att hitta forskning kring angränsande områden som
gester, TAKK riktat till barn med funktionshinder och lärares kommunikation- och
förhållningssätt kan vi få stöd i att förstå förskollärarnas svar i förhållandet till syftet.
Nedan presenteras några huvudsakliga resultat av relevans för föreliggande studie.
4.1.1 Tecken och gester
Vi ser likheter mellan gester och tecken vilket kan innebära att TAKK kan vara
positivt för alla barns språkutveckling. Goodwyn, Acredolo och Brown (2000)
undersöker i sin studie vilken effekt enkla gester har för påverkan på hörande barns
språkutveckling. I studiens resultat visar de att symboliska gester inte hindrar verbal
utveckling utan snarare kan underlätta den. Unhjem (2016) har i sin
doktorsavhandling studerat utvecklingen av lek, gester och verbalt språk hos barn
med familjär risk för dyslexi och en kontrollgrupp utan denna ärftliga risk. Hon
studerade barn från ett års ålder till barnen fyllde två. Unhjems (2016) kom fram till
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att gester, lek och ordförråd för barn mellan 12-18 månader är betydande för
språkutvecklingen speciellt hos barn med ärftlig risk för dyslexi. Studien visar även
på att fokus på tidiga gester och lek kan bidra till att upptäcka risken för försenad
språkutveckling tidigt och att gester och lek generellt är viktigt för att stimulera barns
språkutveckling mellan 12-18 månader (Unhjem 2016).

4.1.2

Gester som uttryck för språk
Capone (2007) visar i sin studies resultat att små barns gester och verbala kombination
återspeglar deras inlärningstillstånd. Barns gester kan synliggöra både barns
språkkunskap och språkliga uttryck. Hon skriver även att gester stöttar barnens
möjlighet till att uttrycka språklig kunskap som de inte har möjlighet att uttrycka
verbalt. Capones studie är en del av en studie av småbarns ordinlärning som utfördes
av Capone och McGregor (2004). Uppfattningen utifrån studien är att tecken och
gester har ett samband vilket kan kopplas till användning av TAKK för att synliggöra
barns språkkunskap och språkliga uttryck. TAKK ger även barn möjlighet att uttrycka
sig innan det verbala språket. Det blir även tydligt i studiernas resultat att det kan
gälla alla barn.
4.1.3 Tecken som ett stöd för barns kommunikation
Bakers-Ramos (2012) studie är relevant för att kopplingar kan göras till TAKK
eftersom Baker–Ramos (2012) studie berör tecken som kommunikationsmedel vilket
är en del av undersökningsområdet i vår studie. Baker-Ramos (2012) har undersökt
barn som har betydande fysiska, kognitiva, kommunikativa eller emotionella
utmaningar. Barnen som deltog i studien var icke-verbala eller hade en försenad
språklig utveckling. Baker-Ramos (2012) skriver att han är teckenspråkstolk vilket
gjorde att lärarna som deltog frågade om tecken och hur man gjorde vissa tecken. En
lärare uttryckte i studien att när hen använde ett tecken kontinuerligt började till slut
eleverna att använda tecknet men inte med helt korrekt rörelse men som hjälpte barnet
att uttrycka sig. När händelsen beskrevs för Baker-Ramos (2012) skapades ett intresse
och genom det började han att observera barnen. Syftet i studien preciserades och han
undersökte effekterna av grundläggande signerat språk på den övergripande
uttrycksfulla förmågan hos det potentiellt icke-verbala barnet. En av de
forskningsfrågor som beskrivs i Baker-Ramos (2012) studie för elever som
identifierats i en tidig ålder som potentiellt icke-verbala och som fått lära sig
grundläggande tecken eller gester för att underlätta uttrycksfull kommunikation är:
hur skulle det allmänt påverka elevernas förmåga att kommunicera? Han menar att
hans studie har gett en enorm insikt i utmaningarna att skapa en god grund för
kommunikation för de barn som är icke-verbala. Det framkom i studiens resultat att
barn som är fysiskt kapabla att använda tecken som ett stöd och som fått kontinuerligt
strukturerat teckenstöd från tidig ålder i skolan själva söker upp flera strategier för att
kunna göra sig förstådda under hela skolgången.

4.1.4

TAKK användning med barn med Downs syndrom
Syftet med Andersons (2002) avhandling är att rikta uppmärksamheten mot en liten
elevgrupp med omfattande funktionshinder och deras kommunikativa möten med
personer i sin skolmiljö. I avhandlingen står barnen i centrum men den interpersonella
kommunikationen kan inte förstås utan att inkludera andra personers språk- och
kommunikationshandlingar. Studiens syfte är även att beskriva, tolka och sedan förstå
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hur kommunikation och språk används, hur det uttrycks, vilka möjligheter och hinder
som uppstår i möten eller konsekvenser av förhållandet som kan relateras till miljö
eller individ. Avhandlingen baseras på kvalitativ forskning med inspiration av
mikroetnografisk klassrumsforskning som metod. I Andersons (2002) avhandling
visar hon på att barn med Downs syndrom inte får en försenad verbal språkutveckling
av TAKK utan att det i stället ger positiva effekter för kommunikations-, språk- och
talutveckling. Studien visar på att TAKK har positiva effekter för barns utveckling
och vi anser att den skulle kunna relateras till alla barn oavsett om barnet har
funktionsvariation eller inte eftersom gester och tecken skulle kunna hjälpa barn att
uttrycka sig.

4.1.5

Hur lärares kommunikations- och förhållningssätt kan påverka barns
lärande
Jonsson (2016) skriver i sin artikel att hon studerar hur förskollärare kommunicerar
med de yngsta barnen i förskolan och hur det kan bidra till villkor för barns lärande.
Hon har video-studerat fyra småbarnsavdelningar med barn mellan ett och tre år. I
artikeln förklarar hon att en slutsats från studien är att lärarens kommunikationssätt
och förhållningssätt ger olika förutsättningar för barn och en bred repertoar av sätt att
kommunicera och det verkar gynna barns förutsättning att utvidga innehållet i
kommunikation. Jonsson (2016) skriver att förskolan har ett ansvar att arbeta utifrån
ett pedagogiskt förhållningssätt enligt läroplanens intentioner och kommunikation är
en central företeelse när det handlar om lärares arbete i förskolan. Hon skriver
samtidigt att studier visar att läroplanen beskrivs av lärare i förskolan som
karakteriserad av nuets didaktik och ett starkt barnperspektiv. Läraren har betydelse
för de sammanhang barn tar initiativ till att vara med eller bli inbjudna till som aktörer.
Jonsson (2016) skriver även att internationella studier påvisar att lärares attityd,
erfarenhet och kunskap påverkar möjligheterna för barns deltagande och möjlighet
till eget uttryck och förståelse. Hon visar samtidigt att det finns granskning av
skolinspektionen som tyder på att det finns brister i förskolepersonals
förhållningssätt, kunskap och medvetenhet om uppdraget i förskolans verksamhet. Ett
av de resultat Jonsson (2016) lyfter fram i sin studie är att lärares kommunikation kan
begränsa eller utvidga möjligheter till ömsesidigt och engagerat lärande kring ett
gemensamt innehåll beroende på lärarens handlingar och kommunikationssätt. Det
som gynnar är en bred repertoar av närvarande kommunikation av läraren gentemot
barnen och i det resultat som Jonsson (2016) lyfter fram har även teckenstöd använts.
Det kan kopplas till TAKK i studien eftersom den beprövade erfarenheten visar goda
exempel på att TAKK är en metod som gynnar barns språkliga uttryck. Utifrån
Jonssons (2016) studie anser vi att TAKK skapar en ytterligare möjlighet till
utvidgning och en bredare repertoar av kommunikationssätt än vad den begränsar.
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5 Teoretiskt perspektiv
I avsnittet kommer det teoretiska perspektivet som studien har som utgångspunkt
presenteras. Utgångspunkten är det didaktiska perspektivet och kommer i huvudsak
utgå från den relationsdidaktiska modellen och dess begrepp i databearbetning,
resultat, analys och diskussion. I avsnittet kommer därför grundläggande fakta om
didaktik presenteras samt fördjupning av didaktikens varför, den didaktiska triangeln,
den didaktiska egenvärlden och de relationsdidaktiska modellerna. Avslutningsvis
kommer en sammanfattning av det didaktiska perspektivet och hur det används i
studien beskrivas. I sammanfattningen kommer även en modell som utformats från
inspiration av den relationsdidaktiska modellen presenteras och en beskrivning om
hur den används i studien.

5.1 Allmänt om didaktik
Lundgren (2014) skriver att ordet didaktik har sitt ursprung i grekiskans didaskein
som betyder att undervisa. Han menar att ordet länge har använts inom svensk
pedagogik för att ge ord åt den metodik som ska användas i skolan. Skans (2011)
skriver att när förskolan fick en läroplan 1998 gav det didaktiken ett uppsving
eftersom det uppkom mål att sträva mot. Skans (2011) skriver att de didaktiska
frågorna genom det blev mer aktuella än någonsin och att didaktiken direkt blev
kopplad till undervisningspraktiken. Genom en didaktisk diskussion blir
undervisningens innehåll och metoder mer synliggjord och didaktiken skapar en
diskussion kring helheten till lärandet. I didaktiken analyseras lärarens val av innehåll
i syfte att skapa betydelsefulla situationer för barn i undervisningen. Skans (2011)
menar även att lärandeprocesserna och undervisningen ska gå samman och utvecklas
tillsammans. Genom att utgå ifrån de didaktiska frågorna varför, vad och hur skapas
det en röd tråd i undervisningen. Didaktiken ger oss stöd i att beskriva, förklara,
undersöka och utveckla undervisningen (Skans 2011). Pettersen (2008) skriver att
med hjälp av didaktiken kan vi utveckla modeller som hjälper oss att utveckla praktisk
undervisning. Pramling Samuelsson (2015) skriver att samspelet mellan förskollärare
och barn kommer att vara avgörande för hur innehållet eller lärandeobjektet kommer
att ta sitt uttryck. Hon menar att förskolans didaktik skapas i samspelet mellan
förskolläraren och barnet. Med hjälp av didaktiken i vår studie kan förskollärarnas
varför hittas genom att de får beskriva och förklara vad de tänker kring att arbeta med
TAKK som undervisningsmetod och hur de motiverar valet att använda metoden.

5.2 Didaktikens varför
Pettersen (2008) skriver att det är intentionerna i olika aktiviteter, situationer, sociala
interaktioner som avgör om de är undervisande eller inte. Intentionerna som
kännetecknar undervisning är att skapa kunskapsutveckling hos någon annan.
Pettersen (2008) menar att det är svårt att veta om undervisning faktiskt leder till en
kunskapsutveckling och att lärande även sker oberoende av lärarens intentioner samt
att människor alltid lär sig något av situationer men kanske inte det som var planerat.
Han menar därför att intentionerna i undervisningen behöver förtydligas genom att
intentionerna med undervisningen behöver uttrycka vad som förväntas av eleverna
och kunna ge tydliga läranderesultat. Pettersen (2008) anser att läraren ska kunna
utforma en undervisning där eleven som deltar i undervisningen ska få möjlighet att
utveckla en specifik kunskap och efter undervisningen kunna utföra något nytt till
exempel utveckla ett ändrat tankesätt etcetera. Pettersen (2008) skriver även att
resultatet av elevens lärande ska visas och motiveras i undervisningens intentioner.
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Lärare måste kunna argumentera för de bestämda valen kring läranderesultat som
förväntas av eleven och varför de specifika valen görs. Pettersen (2008) förklarar
sammanfattningsvis att undervisningens intentioner är att veta vad läraren har för
syfte att uppnå, vad som ska åstadkommas med undervisningen, vilka pedagogiska
medel som ska användas och varför lärare gör som hen gör. Det är det som är
didaktikens: varför (Pettersen 2008). Genom att titta utifrån didaktikens varför i
studien synliggörs förskollärarnas motivering av syfte och valet att arbeta med TAKK
som undervisningsmetod.

5.3 Den didaktiska triangeln

I studien har inspiration hämtats utifrån den didaktiska triangeln (fig. 1.1) (Hansén &
Forsman 2017, s. 44) som är en grundmodell inom didaktiken.

Inspiration av Figur 1.1 Den pedagogiska relationen i den didaktiska triangeln (Hansén & Forsman 2017,
s. 44)

Hansén och Forsman (2017) skriver att undervisningen sker i interaktion mellan elev
och lärare och interaktionen kallas för den didaktiska relationen. Med hjälp av den
didaktiska triangeln (figur 1.1) av Hansén och Forsman (2017, s. 44) kan läraren som
ska undervisa granska relationen utifrån innehållet och målet med undervisningen.
Den didaktiska triangeln utgår från sina tre vinklar. I triangeln undersöks relationen
mellan lärare och elev utifrån den pedagogiska atmosfären som råder i en verksamhet.
Hansén och Forsman (2017) skriver att lärarna bär ansvaret för undervisningen och
att förmedla kunskap som eleven saknar. De menar att den didaktiska relationen är
viktig för att ett barn ska kunna utvecklas på ett hänsynsfullt sätt. Grunden i relationen
är att värna om människans bästa både socialt, känslomässigt och intellektuellt anser
Hansén och Forsman (2017). De understryker att relationen ska byggas på fri vilja
och kommer inte vara evig eftersom syftet är att eleven slutligen ska bli en vuxen
självständig individ som ansvarar för sina egna handlingar. Hansén och Forsman
(2017) skriver även att både läraren och eleven har en relation till innehållet, objektet
för elevens studier och att innehållet i undervisningen varierar. De skriver att i
relationen mellan elev och innehåll är målet elevens lärande, målet som är tydligt
uttryckt i undervisningen. Hansén och Forsman (2017) tar vidare upp att lärarens
relation till eleven kan se olika ut eftersom det är en subjekt-objekt relation som är
personlig. Läraren har även en relation till objektet för studierna alltså innehållet.
Relationerna förknippas med sakkunskap i ämnet. Det är av stor vikt att läraren har
makt över innehållet som ska undervisas. Om ämneskunskaperna brister påverkas
undervisningens kvalité men även om läraren besitter stor kunskap kring ämnet kan
det leda till överflödig kunskap enligt Hansén och Forsman (2017). De menar att
läraren främst fokuserar mot elev-innehållsrelationen eftersom det är den som leder
till kunskapsutveckling alltså lärande hos eleven. Den didaktiska relationen innefattar
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lärarens förhållningssätt gentemot relationen mellan innehåll och elev som är
avgörande för undervisningens utveckling (fig. 1.2) (Hansén & Forsman 2017, s. 45).
Genom att använda oss av triangeln och titta på de olika relationerna kan vi få en
klarare bild av på vilket sätt förskollärarna förhåller sig till barnets lärandeutveckling
genom att förskollärarna beskriver varför de valt innehållet.

Inspiration Figur 1.2 den didaktiska relationen i den didaktiska triangeln (Hansén & Forsman 2017, s.
45)

Hansén och Forsman (2017) skriver avslutningsvis att kärnan i den didaktiska
relationen är lärarens förhållningssätt gentemot elevens kunskapsutveckling vilket
kan analyseras och observeras utifrån interaktionen som uppstår i relationen mellan
elev och innehåll. Genom den didaktiska triangeln kan lärarens förhållningssätt
synliggöras gentemot elevens kunskapsutveckling och kan skapa möjlighet till
förståelse för varför förskollärare använder TAKK.

5.4 Den didaktiska egenvärlden

Pettersen (2008) skriver om begreppet den didaktiska egenvärlden som innebär att de
tre kategorierna mål, innehåll och metod ingår i undervisningens syfte. Han skriver
att diskussionen kring undervisningen slutligen alltid förhåller sig till dessa kategorier
och menar att de tre kategorierna kallas för “läroplanens självklarheter”. Kategorierna
är förgivettagna i utformning av och i undervisningen och bildar de grundläggande
strukturerna i formella kursplaner. Pettersen (2008) skriver att det även innebär att
undervisningens syfte inte endast baseras på lärares undervisningsintentioner utan ska
grundas på lärares intentioner och uppgift att tolka, konkretisera och precisera
läroplanens syfte till praktik. Han tar upp ett centralt moment som är grundläggande
i didaktiken som kallas curriculum literacy, vilket innebär kompetens i läsa, tolka och
analysera läroplanen inom ramen för didaktik (Pettersen 2008).

5.5 Relationsdidaktiska modeller
I studien har inspiration hämtats av modellerna (fig. 2.4 & fig. 2.5) (Pettersen 2008,
s.61-63) som Pettersen (2008) förklarar som en kombination av kategorierna både
från den didaktiska triangeln och strukturmomenten från den didaktiska egenvärlden.
Han förklarar att dessa två bildar grunden till relationsdidaktiska modeller och att
dessa modeller kan vara bra att använda som utgångspunkt för didaktisk analys och
reflektion kring undervisning. Modellerna innehåller centrala kategorier som är
betydelsefulla för undervisning och didaktiskt arbete i relation till elever och
läroplaner. Pettersen (2008) förklarar att när val görs i förhållande till en kategori
måste samtidigt hänsyn tas till alla de andra kategorierna eftersom valet i en kategori
får konsekvenser för de andra kategorierna. Kategorierna kan inte bestämmas enskilt

13(39)

utan behöver samspela med alla kategorier tillsammans. Ett exempel Pettersen (2008)
tar upp är kategorin mål. När kategorin mål sätts behöver även kategorin innehåll
bestämmas för att nå målet. För att nå mål och innehåll behöver samtidigt en metod
bestämmas och metoden ska anpassas och kopplas ihop med studenternas
förutsättningar. Det sker ett samspel mellan kategorierna i de relationsdidaktiska
modellerna för att alla kategorierna relateras med varandra. När en kategori
konkretiseras eller ändras behöver hela samspelet reflekteras över för att kunna
anpassas och kopplas samman med de andra kategorierna (Pettersen 2008). Det finns
därför enligt Pettersen (2008) inga konkreta svar på undervisningsfrågor eftersom allt
beror på vad som finns i kategorierna och relationen mellan dessa. Han menar att med
hjälp av den relationsdidaktiska modellen kan förhållandet preciseras mellan
kategorierna.

Inspiration av Figur 2.4 Första utkast till en relationsdidaktisk modell (Pettersen 2008, s.61)

Inspiration av Figur 2.5 Bearbetad standardversion av den relationsdidaktiska modellen (Pettersen 2008,
s.63)

Sammanfattningsvis menar Pettersen (2008) att ett relationsdidaktiskt perspektiv
förtydligar samspelet och förhållandet mellan de kategorier läraren bör anpassa i ett
didaktiskt arbete där undervisningen ska analyseras, planeras, genomföras och
utvärderas. De relationsdidaktiska modellerna som presenteras ovan ger ett tydligt
stöd och struktur för studiens syfte att analysera förskollärares didaktiska varför i
användningen av TAKK.
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5.6 Sammanfattning av det teoretiska perspektivet och dess
användning i studien
I detta kapitel har grundläggande kunskap om didaktik, dess innehåll och betydelse
för undervisning presenterats. Genom att ha en förståelse och kunskap om didaktik
kan lärare enligt Pettersen (2008) skapa en kvalitetssäkring i undervisningen. När
läraren genom trianglarna och modellerna som har presenterats analyserar och
reflekterar kring sin undervisning kan förutsättningar för kvalité öka för elevernas
inlärning av kunskap. Vi ser på didaktikens huvuduppgift i likhet med hur Skans
(2011) sammanfattar det “Huvuduppgiften i de didaktiska diskussionerna är att
problematisera varför vi ska lära något, vad vi ska lära, hur vi ska lära och vem som
ska lära” (Skans 2011, s. 22). I studiens fall ska det poängteras att kunskap i förskolan
inte är något som ska bedömas och uppnås. Pramling Samuelsson och Williams
(2015) förklarar att undervisningen i förskolan ska ge möjlighet till kunskap för barn
att skapa mening och förståelse för sin omvärld, kunskap som konkretiseras av
förskollärare och kollegiets tolkning av förskolans läroplan ur ett barncentrerat
förhållningssätt. Grunden i ett barncentrerat förhållningssätt utgår från att barns
erfarenheter påverkar vad de förstår och uppfattar om sin omvärld och förskollärarens
roll är att förstå vilka konsekvenser som finns i förskolans verksamhet som påverkar
barnen (Pramling Samuelsson & Williams 2015). Det kan därför vara problematiskt
att använda relationsdidaktiska modellen för att den i huvudsak är utformad för
undervisning där en bedömning ska göras och ett bestämt läroplansmål ska nås. Vi
anser att den relationsdidaktiska modellen kan omformas och användas eftersom
undervisningens kvalité i förskolan är lika betydelsefull som den undervisning som
ska uppfylla bestämda läroplansmål.
I kapitlet betonas att didaktikens innehåll kan hjälpa lärare att utveckla undervisning
genom att förstå hur mål, innehåll, undervisningsmetod och studenternas
förutsättningar kan relateras med varandra och kopplas samman. Pettersen (2008)
menar att när läraren analyserar och reflekterar kring kategorierna kan
undervisningens förutsättningar för studerandes lärande förbättras och genom att
använda ett relationsdidaktiskt perspektiv förtydligar läraren samspelet och
förhållandet mellan de olika kategorierna. Läraren måste anpassa sig till kategorierna
i arbetet när hen analyserar, planerar, genomför och utvärderar undervisning. Studien
kan inspireras av didaktiken och den relationsdidaktiska modellen som ett teoretiskt
perspektiv för att synliggöra förskollärarnas föreställningar av syftet med TAKK ur
ett didaktiskt perspektiv. Studiens syfte är att ta reda på förskollärares perspektiv på
undervisningens intentioner som syfte, vad som ska åstadkommas med
undervisningen, vilka metoder/medel som ska användas och varför. Studien har
inspirerats av Pettersens (2008) relationsdidaktiska modell (figur 2.4) och kommer att
använda oss av kategorierna syfte, undervisningsmetod, mål-innehåll i relation till
barns förutsättningar vilket kan skapa förståelse för förskollärarnas didaktiska-varför
de väljer att med arbeta med TAKK. Inför arbetet med resultat och analysen har en
fråga skrivits till varje kategori för att konkret se vad varje kategori innebär. Syfte
(varför ska det läras ut?), undervisningsmetod (hur ska det läras ut?), mål-innehåll
(vad ska läras ut?) och barns förutsättningar (för vem ska det läras ut?).
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Den modell som kommer användas i studiens analys är den relationsdidaktiska modellen ovan och är
inspirerad av Pettersens (2008) Figur 2.4 (Pettersen 2008, s. 61). Huvudfokus är de rödmarkerade och
inringade kategorierna i resultatanalysen.
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6 Metod
Detta är en kvalitativ studie eftersom vi har för avsikt att tolka och förstå
förskollärares perspektiv på användning av TAKK i förskolans verksamhet. I kapitlet
redogörs för studiens design som är av kvalitativ karaktär. Först redogörs för val av
metod sedan en beskrivning av val av deltagande förskollärare och genomförande. I
genomförande kommer tillvägagångssätt i intervjuerna och databearbetning
presenteras och avslutningsvis etik och metodkritik.

6.1 Metodval
I kommande underrubriker presenteras varför kvalitativ forskning och kvalitativa
intervjuer har använts i studien.
6.1.1 Kvalitativ forskning
Kvalitativ metod valdes för att kunna ta reda på studiens syfte och det var möjligt
genom kvalitativa forskningsstrategier. Denscombe (2018) skriver att kvalitativ
forskning innebär att forskaren samlar in data i form av ord. Materialet kan bestå av
nedtecknade eller talade ord som i intervjuer. När det talade ordet ska användas måste
det samlats in och bearbetas, vanligast är att spela in och transkribera det talade ordet
för att uppfylla forskarens syfte med materialet. Kontentan är att det forskaren
använder som material är de skrivna orden. Kvalitativ forskning kan även använda
sig av artefakter, bilder etcetera som berättar någonting men det är inte lika vanligt
(Denscombe 2018).
6.1.2 Kvalitativa intervjuer
Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer där det enligt Denscombe (2018)
finns ett bestämt fokus, vilket i studien är förskollärarnas perspektiv TAKK. Bryman
(2018) beskriver att kvalitativa intervjuer är benämningen på de intervjuer som oftast
används vid kvalitativ forskning och är mer ostrukturerade. Han menar att kvalitativa
intervjuer är attraktiva att använda för forskaren eftersom metoden är flexibel genom
att intervjutillfällena går att anpassa. Kvalitativa intervjuer var relevanta i studien
eftersom metoden gav möjlighet att besvara varför förskollärarna valt att arbeta med
TAKK. Det är även relevant med tanke på det Bryman (2018) uttrycker att kvalitativ
forskning fokuserar på ord mer än siffror och att det finns utrymme för tolkningar.
Upplägget på intervjuerna har utgått ifrån vad Denscombe (2018) nämner som
personliga intervjuer inom kvalitativa intervjuer. Han skriver att en fördel med
personliga intervjuer är att de är lätta att arrangera och genomföra eftersom
intervjuaren endast intervjuar en person i taget och kan fokusera personens personliga
åsikter. Personliga intervjuer användes i studien för att få möjlighet att samla in en
stor mängd analysmaterial. En färdig lista med öppna frågor användes till intervjuerna
men frågornas följd anpassades efter situationen och den intervjuades svar (se Bilaga
2). För att fördjupa ytterligare ställdes följdfrågor så att förskollärarna fick möjlighet
att utveckla sina svar och idéer. Intervjufrågorna formulerades så att förskollärarna
kunde ge svar på studiens syfte. Denscombe (2018) skriver att intervjufrågor i en
kvalitativ intervju är formulerade med öppna frågor för att ge utrymme för att ställa
följdfrågor. Hultgren (2013) skriver att professionella samtal innebär att ett syfte ska
uppfyllas och att en förväntning och agenda finns för samtalet. I ett privat samtal
påverkas samtalet av det sociala sammanhanget och individernas känslor. Han menar
att en viktig skillnad mellan samtalstyperna är integritet. De professionella samtalen
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ska genomsyra goda strategier och balans. I genomförandet av intervjuerna gjordes
valet att hålla samtalet professionellt och att undvika att samtalet blev för privat.

6.2 Val av förskollärare
De fem förskollärarna som deltog i intervjuerna arbetar på fem olika förskolor i södra
delen av Sverige. Förskollärarna valdes först och främst utifrån ett subjektivt urval.
Denscombe (2018) menar att ett subjektivt urval är att forskaren medvetet väljer
informanter utifrån deras specifika egenskaper. Det kan handla om en viss kunskap
inom det område som ska studeras. Ett subjektivt urval fokuserar på ett mindre antal
informanter men som ger betydande empiri för forskaren (Denscombe 2018). Valet
gjordes att kontakta utbildade förskollärare eftersom de hade grundläggande kunskap
om barns språkutveckling och som även hade utbildning i TAKK sedan tidigare.
Heister Trygg (2012) menar utifrån beprövad erfarenhet att en vuxen som stöttar barn
i deras språkutveckling bör ha grundläggande förståelse för språkets funktion och
utveckling. Förskollärarna valdes även genom bekvämlighetsurval vilket enligt
Denscombe (2018) är att forskaren väljer respondenter som är lättillgängliga och i
närheten. Förskollärarna som deltagit i studien var lättillgängliga, i närheten och det
skapades förutsättningar för ett tidseffektivt sätt att utföra intervjuerna. Kontakten
skapades med förskollärarna genom handledarna från vår verksamhetsförlagda
utbildning ute på förskolor, klasskamrater och förskolechefer för att hitta
förskollärare med TAKK utbildning som kunde passa för studiens syfte.

6.3 Genomförande
Ett missiv (se Bilaga 1) som godkänts av vår handledare skickades till en början ut
till förskollärarna för att få deras godkännande om de ville delta i studien. Missivet
innehöll information om studiens syfte och hur genomförandet förhöll sig till de
forskningsetiska principerna. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2016) skriver att missiv
är det informationsbrev som skickas ut till studiens deltagare. Det som är viktig
information i missivet är vilka som utför studien, syftet med studien, vilken grupp
som undersöks, att de forskningsetiska principerna uppfylls och kontaktuppgifter vid
eventuella frågor. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2016) poängterar att det är viktigt
att handledaren godkänner missivet innan det skickas ut.
6.3.1 Kvalitativa intervjuer med förskollärare med TAKK-utbildning
När vi hade fått kontakt med förskollärarna och fått ett godkännande på att de ville
delta bestämdes plats och tid. Intervjuerna genomfördes på respektive förskola eller i
grupprum på Universitetsbiblioteket. Intervjuerna genomfördes med en förskollärare
i taget och i ett enskilt rum för att ge förutsättningar för att samtalet skulle utföras
ostört. Varje intervju tog cirka 30 minuter men utsatt tid var en timme för att inte
behöva avbryta intervjun. Kihlström (2016) menar att det är viktigt att intervjuerna
ska utföras på en lugn plats för att intervjun inte ska bli störd. Hon menar även att
samtalet inte får överskrida en timmes tid för att trötthet inte ska påverka.
Intervjuerna utgick från planerade intervjufrågor (se Bilaga 2) och det ställdes även
följdfrågor för att få ett fördjupat svar. Intervjufrågornas karaktär var av kvalitativ
karaktär med öppna frågor för att ge möjlighet till innehållsrika svar och följdfrågor.
Denscombe (2018) skriver att intervjufrågor i en kvalitativ intervju är formulerade
med öppna frågor för att ge utrymme för att ställa följdfrågor. Intervjun började med
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uppvärmningsfrågor, sedan informerades om upplägg och att förskolläraren fick själv
bedöma hur mycket tid och på vilket sätt de ville besvara frågorna. Intervjufrågorna
upprepades även för att skapa en ytterligare chans för förskolläraren att utveckla sitt
svar. Intervjun avslutades genom att fråga förskolläraren om de ville lägga till något
ytterligare.
6.3.2 Databearbetning
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att skapa bättre möjligheter till
en grundlig analys av intervjumaterialet än om vi endast hade antecknat. Att spela in
svaren gav oss en större möjlighet att bilda en helhetsuppfattning av intervjusvaren.
Enligt Denscombe (2018) kan det vara en fördel att spela in och transkribera
kvalitativa intervjuer för att underlätta när materialet ska analyseras och likheter och
skillnader kan urskiljas enklare om materialet är transkriberat. När intervjuerna var
transkriberade diskuterade vi intervjumaterialet tillsammans och sammanställde
svaren. Sedan skrevs materialet ut för att lättare kunna analyseras och kategoriseras.
Materialet kategoriserades utifrån den relationsdidaktiska modellen som använts som
analysmetod för att analysera det transkriberade materialet. Utifrån den
relationsdidaktiska modellen finns kategorierna syfte (varför ska det läras ut?),
undervisningsmetod (hur ska det läras ut?), mål-innehåll (vad ska läras ut?), barns
förutsättningar (för vem ska det läras ut?). Kategorierna tilldelades varsin färg för att
på så sätt blev det tydligt markerat i det utskrivna materialet. Pettersen (2008) menar
att när läraren analyserar och reflekterar kring kategorierna kan undervisningens
förutsättningar för studerandes lärande förbättras och genom att använda ett
relationsdidaktiskt perspektiv förtydligar läraren samspelet och förhållandet mellan
de olika kategorierna. Utifrån intervjumaterialet sorterades svaren efter de fyra
kategorierna i modellen. Genom att markera med färgerna i texten kunde två tydliga
huvudkategorier urskiljas med tillhörande underkategorier som har presenterats i
resultatavsnittet.
6.3.3 Etik
Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska individer som deltar i forskning skyddas utifrån
individskyddskravet. De skriver om kodexar som är en samling av etiska regler som
forskaren ska förhålla sig till och är: vad forskaren ska göra innan forskningens
genomförande (information, samtycke), under genomförande (undvikande av risker)
och efter genomförande (användning och förvaring av material). Vetenskapsrådet
(2017) skriver att genom kodexar ökar medvetenheten om de etiska frågorna i
genomförandet av forskning. Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra
forskningsetiska principer som är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är de kodexar som Vetenskapsrådet
(2017) benämner ovan. Valet gjordes i studien att skriva fram Vetenskapsrådets
(2002) förklaring för de forskningsetiska principer som kan relateras till
Vetenskapsrådets (2017) kodexar för att göra det tydligt för läsaren och förstå de
etiska ställningstaganden som gjorts i förhållande till studien.
Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska informera
deltagarna om syftet med forskningen innan de deltar. Innan genomförandet av
studien skickades det ut ett missiv där information kring syftet och användning av
intervjuerna tydligt framkom. Varje deltagare fick skriva under missivet och fick även
möjlighet att ställa frågor kring deras deltagande i studien innan genomförandet.
Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna själva avgör
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om de vill medverka i studien. Deltagarna fick själva bestämma om de ville delta i
studien och lämna skriftligt samtycke genom att skriva under missivet. De fick även
möjlighet att ångra sitt deltagande i efterhand trots skriftligt samtycke. Om situationen
hade uppstått hade intervjumaterialet inte används i studien. Konfidentialitetskravet
innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att uppgifter kring de personer som deltar i
studien och deras personuppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet. De skriver
att uppgifterna inte ska finnas tillgängliga för obehöriga och personerna som deltar
ska inte kunna urskiljas. I studien har inga namn använts eller var deltagarna arbetar,
vilket gör att det blir omöjligt att identifiera dem som deltar i studien.
Personuppgifterna som skrevs ner raderades efter publicering av studien.
Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att det insamlade materialet
endast får användas till forskningens syfte. Intervjumaterialet som har samlats in har
endast använts till studien som underlag för att kunna besvara studiens syfte.
6.3.4 Metodkritik
Kvalitativa intervjuer
Det som är en risk i kvalitativa intervjuer är att de kan bli subjektiva eftersom de
baseras på tyckande som inte behöver stämma överens med hur verkligheten är.
Denscombe (2018) skriver att en av nackdelarna med intervjuer är att det som sägs
inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det som framkom tidigt i studien var
att det är problematiskt att vara objektiv eftersom personligt tyckande kom fram som
viktigt när egentligen objektivitet och saklighet ska vara fokus i studiens
genomförande. Bryman (2018) skriver att kritik som riktas mot kvalitativa forskare
är att de är alldeles för subjektiva och att de lyfter fram vad de själva anser är viktigt.
Det är relevant att ställa sig kritisk till det egna tankesättet kring studien och insamling
av material genom att till exempel problematisera syfte, intervjufrågor och analys av
resultat. Det gjordes genom att diskutera vad som är relevant för studien och inte utgå
ifrån personligt tyckande. Diskussion fördes bland annat om utformning av
intervjufrågor för att frågorna inte skulle formas som ledande. Intervjuerna har tagit
lång tid att förbereda, genomföra och bearbeta. Denscombe (2018) menar att
nackdelar med intervjuer är att de är tidskrävande och att vid intervjuerna produceras
data som inte är förkodad vilket innebär att bearbetning och analys blir tungarbetad.
Kvantitativa metoder erbjuder mer effektiva analysprogram som är lätta att använda
och hjälper till att analysera data (Denscombe 2018). Intervjuerna i studien spelades
in med mobiltelefon och antecknades för att säkra informationen från intervjuerna.
Om det inspelade intervjumaterialet på något sätt hade gått förlorad hade
anteckningarna kunnat användas till analys. Om intervjuerna hade spelats in på två
enheter hade intervjumaterialet kunnat säkras ytterligare och bevara
intervjumaterialets trovärdighet om någon av inspelningarna hade gått förlorad.
Genom att kopiera över inspelningarna på datorer och inte enbart ha en kopia, säkras
intervjumaterialet ytterligare. Kihlström (2016) menar att det är en fördel att spela in
intervjun eftersom allt som sägs kommer med. Hon poängterar att det är även viktigt
att kontrollera så att tekniken fungerar. Vi anser att om förskollärarnas svar endast
hade antecknats hade intervjumaterialet inte haft samma möjlighet till objektivitet.
Insamling av dokumentationer från förskolans verksamhet
För att styrka informationen vi fått från förskollärarna hade vi kunnat samla in
förskollärarnas dokumentation och planeringsunderlag för att kunna validera våra
tolkningar. Dokumentation kan vara i form av anteckningar, bilder, dokumentation
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etcetera som hade kunnat analyseras men valet gjordes att avgränsa för att kunna hålla
arbetet inom tidsplanen. Om enbart materialet hade samlats in hade risken varit att
materialet inte varit tillräckligt för att kunna hitta svar på frågeställningar och syfte.
Observationer
Kihlström (2016) skriver att observationer innebär att forskaren beskriver det som
sker och att observera är en utmaning eftersom många saker sker samtidigt. Hon
beskriver att den som observerar ska beskriva den fysiska platsen, vilka som deltar,
objekt, handlingar, aktivitet och händelser. Syftet med studien var att bidra med
kunskap om förskollärares perspektiv på användning av TAKK i förskolans
verksamhet. Om observationer hade gjorts hade det möjligen synliggjort hur
förskollärarna integrerar eller inte integrerar TAKK i verksamheten vilket inte är
studiens syfte. Förskollärarnas egna perspektiv på varför de väljer att arbeta med
TAKK hade saknats om observationer gjorts. Information kunde även förlorats om
observationer gjorts eftersom tiden till att vara i verksamheten för att utföra
observationer skulle kräva för mycket tid för att få in tillförlitligt
observationsmaterial. Det fanns även en möjlig risk för att missa information vid
observationer eftersom det kan vara svårt att uppfatta allt som händer och vara
objektiv.
Enkäter
Björkdahl Ordell (2016) skriver att enkäter används för att ge möjlighet att se hur ofta
och hur vanligt förekommande ett fenomen är eller vilken inställning folk har om
olika företeelser. Hon skriver att fördelen med enkäter är att forskaren kan få många
svar relativt snabbt och resultatet ger ett mer kollektivt svar än utav enstaka individer.
Hon menar att det finns möjlighet att kombinera enkät med andra metoder men ofta
räcker inte tiden till inom lärarprogrammen. Björkdahl Ordell (2016) menar att det är
viktigt att få fram syftet med studien för att motivera respondenterna att besvara
frågorna. Tanken var att använda enkäter men vi insåg snabbt att viktig information
från förskollärarna hade kunnat förloras eftersom möjligheten att kunna ställa
följdfrågor inte fanns. Det fanns även en risk för att svaren hade blivit väldigt korta
och att förskollärarna inte hade utvecklat sina svar tillräckligt för att de skulle kunnat
gå att användas i studien. Enkäter hade kunnat användas genom att de hade kunnat
skickas ut till ett större antal förskollärare och genom det fått fler deltagare i studien.
Om svarsfrekvensen inte hade blivit tillräckligt omfattande hade en ytterligare enkät
behövts skickas ut och det skulle ha krävt för mycket tid.
Triangulering
Bryman (2018) skriver att triangulering innebär att forskaren kan använda sig av fler
än en metod för att samla in data och att metoden används vid studier av sociala
företeelser. Han menar att metoden oftast används inom kvantitativ forskning men
kan även användas inom kvalitativ forskning. Metoden kan vara ett sätt att kontrollera
data genom att till exempel intervjua efter observationer, etnografer kan till exempel
använda metoden på det viset. Triangulering hade varit en bra metod för att samla in
data. Genom att använda både kvalitativa intervjuer och observationer hade det gett
möjlighet till att styrka intervjuernas trovärdighet med stöd av observationer vilket
hade varit positivt för studien. På grund av tidsbegränsningen har valet gjorts att
enbart utföra intervjuer. Observationer och intervjuerna hade krävt mer tid än vad
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som rymdes inom 10 veckors period. Om mer tid hade funnits hade triangulering valts
som metod.
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7 Resultat
I kapitlet redovisas resultatet från analysen av studiens intervjumaterial. Studiens
syfte är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av TAKK
i förskolans verksamhet utifrån ett relationsdidaktiskt fokus. Analysen har genererat
två huvudkategorier som relaterar till studiens två frågeställningar. De två
huvudkategorierna är Förskollärarnas motiv att arbeta med TAKK och Användningen
av TAKK i förskolan. Respektive huvudkategori har delats in i underkategorier för att
visa på den variation som finns inom huvudkategorin. För att tolka och förstå data har
den relationsdidaktiska modellen använts, vilken har förklarats både i teoretiskt
perspektiv och metod under databearbetning. I resultatet kommer relationsdidaktiska
modellens kategorier benämnas med dess begrepp; syfte, undervisningsmetod, målinnehåll och barns förutsättningar.
Resultatet utgår från intervjusvaren från de fem förskollärarna som har intervjuats.
Förskollärarna kommer namnges som förskollärare A, B, C, D och E för att skapa
största möjliga konfidentialitet.

7.1 Förskollärarnas motiv till att använda TAKK
I denna huvudkategori, som besvarar första forskningsfrågan, är intervjumaterialet
analyserat ur det teoretiska perspektivet didaktik och den relationsdidaktiska
modellen med huvudfokus på syfte (varför ska det läras ut?) och mål-innehåll (vad
ska läras ut?) eftersom det mestadels var riktat till varför förskollärare använder
TAKK. Kategorierna i den relationsdidaktiska modellen samspelar med varandra och
därför har även undervisningsmetod (hur ska det läras ut?) och barns förutsättningar
(för vem ska det läras ut?) använts.
7.1.1 Motiv att arbeta med TAKK som undervisningsmetod
I analysen av intervjumaterialet framkom det en variation av motiv till att använda
undervisningsmetoden och kunde tolkas som syfte (varför ska det läras ut?) till att
använda undervisningsmetoden utifrån den relationsdidaktiska modellen.
Språkutvecklande motiv
Det framkom att fyra av fem förskollärare tyckte att undervisningsmetoden stöttar
språket på olika sätt. Förskollärare A förklarade att undervisningsmetoden kan hjälpa
de yngsta barnen som inte har ett verbalt språk. När TAKK används som stöd får
barnen ett tydligt språk och när de senare börjar prata slutar de att använda tecken.
Både förskollärare C och D beskrev att de använder undervisningsmetoden för att
barn ska få bättre förståelse och använder tecken för att berika språket och göra
kommunikationen tydligare. Förskollärare D beskrev i förhållande till
språkutvecklande motiv:
Jag såg genom min kollega vilken fördel det var för språkutveckling för alla
barn, det är lättare att förstå när det gäller begrepp och när man ska förklara
saker. Men sen samtidigt berikar man språket och gör det tydligare för barn som
har svårt med begrepp men samtidigt även för barn som redan är lite längre fram
i språket blir det tydligare. (D)
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Förskollärare E beskrev att undervisningsmetoden används för att förstärka språket
eftersom det blir ett komplement och speciellt för de små barnen. Hen menade att
barn lär sig prata olika tidigt och med tecken kan barn göra sig förstådda och bli
bekräftade från tidig ålder. När intervjumaterialet analyserades relationsdidaktiskt
kunde en variation av syften till undervisningsmetoden urskiljas och ett syfte var att
TAKK har ett språkutvecklande motiv.
Motiv att stötta språksvårigheter
Förskollärare B motiverade användningen av TAKK som undervisningsmetod något
annorlunda jämfört med de övriga förskollärarna. Förskollärare B beskrev
undervisningsmetoden utifrån barns förutsättningar och visade en medvetenhet om
att vissa barn är i behov av tecken.
Därför att det finns barn med språksvårigheter, barn som är blyga som inte vill
prata inför grupp är det ett stöd. Och sen är det så att barnet lär sig ett språk till
och dom tycker det är jätteroligt. (B)

Förskolläraren menar att syftet med undervisningsmetoden var att stötta barn med
språksvårigheter. Utifrån den relationsdidaktiska modellen kan det tolkas som att
syftet och undervisningsmetoden är anpassad efter barns förutsättningar.
Motiv för barns förutsättningar
I analysen utifrån den relationsdidaktiska modellen kunde ännu ett syfte med
undervisningsmetoden urskiljas och en tolkning är att syftet kan kopplas samman med
barns förutsättningar och med begrepp i läroplanen. Förskollärare A och D förklarade
sin användning av undervisningsmetoden med begrepp som kan kopplas till
läroplanen. Förskollärare A förklarade att när ett barn använder tecken kan barnet
göra sig förstådd lättare även om barnet inte använder verbalt språk och menade att
det tillhör demokrati, vilket i sin tur kan kopplas samman med läroplanens riktlinjer
om demokrati.
Tänk att göra sig förstådd, barnet vill ha någonting att dricka och pedagogen ger
mjölk. Barnet vill ha vatten. Barnet kan göra sitt val fast hen inte kan säga ordet,
säga vatten eller vad hen hellre vill ha. Barnet kan då göra tecknet vatten. Barnet
får bestämma det handlar om demokrati. (A)

Förskollärare D berättade att undervisningsmetoden kan kopplas till normer och
värden, vilket också kan relateras till läroplanens riktlinjer beträffande normer och
värden:
Fördelar är att det berika språket. Det blir en fördel för deras språkutveckling,
barnens språkutveckling. Men också att göra det tydligt för barnen, så dom vet
vad som förväntas av dom. Det går in i normer och värden. (D)

Förskollärare A beskrev även tydligt att tecken ska användas eftersom det kommer
mer om teckenanvändning i den nya läroplanen och då blir det lättare att motivera sitt
syfte till att använda undervisningsmetoden TAKK. Förskollärarna A och D nämner
inte läroplanen i citaten men vår tolkning är att de begrepp förskollärarna använder
kan kopplas ihop med läroplanen eftersom begreppen, berika språket, göra sig
förstådd, demokrati, normer och värden finns i läroplanen. Det kan även tolkas som
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att förskollärarna motiverar undervisningsmetoden utifrån den relationsdidaktiska
modellens kategori syfte.
Motivet kan stärkas av forskning
I analysen framkom det att förskollärare A ansåg att det bör komma mer forskning
om undervisningsmetoden för att kunna stärka motivet till att använda
undervisningsmetoden. Förskolläraren förklarade att vissa pedagoger har svårt att
motiveras till att använda TAKK och att man kan känna sig motarbetad av kollegor.
Förskollärare A beskrev följande:
Jag kan se pedagoger som inte har det som tycker att det är svårt. Dom har det
svårare att använda tecken som stöd. Då kan man känna att man blir motarbetad.
Det vore jättebra om det kom forskning på det. (A)

Vår tolkning är att förskollärares motiv till att använda undervisningsmetoden bör
stärkas av forskning. Relationsdidaktiskt kan det förstås som att syftet med
undervisningsmetoden bör stärkas med forskning.
7.1.2 Motiv att använda TAKK till alla barn
Det framkom i analys utifrån den relationsdidaktiska modellen att fyra av fem
förskollärare uttryckte att de använde undervisningsmetoden TAKK till alla barn och
inte endast till barn med språksvårigheter. De motiverade att användningen av
undervisningsmetoden är att det gynnar alla barns språk och kommunikation. Det vi
tolkar är att flertalet av förskollärarnas svar kan relateras utifrån relationsdidaktiska
modellens kategori mål-innehåll (vad ska läras ut?) på varierat sätt.
Alla barn kan bli självständiga
Förskollärare A förklarade att alla barn gynnas av TAKK i syfte att barn kan uttrycka
sig med hjälp av tecken. Barnen kan genom tecken göra sig förstådda och göra egna
val genom att visa tecken innan det verbala språket är utvecklat. Hen uttryckte
samtidigt att det är viktigt att alla kan TAKK för att barnen ska se tecken som en
vinning. Det kan tolkas som att förskollärare A menar att för att TAKK ska fungera
för barn som använder undervisningsmetoden behöver alla i verksamheten kunna den
för att de ska kunna göra sig förstådda.
Ja barnen tar sig till TAKK. Det gör dom tycker jag och speciellt när dom blir
besvarade. Det är även viktigt att alla kan TAKK. För då ser barnen att det är en
vinning att kunna det. Om barnet gör tecknet för törstig eller att de vill ha frukt
och pedagogen förstår det. Då blir det tydligt för barnen att de kan bli förstådda.
(A)

Utifrån den relationsdidaktiska modellen kan det tolkas som ett mål-innehåll i motivet
är att tecken ska läras ut för att skapa möjlighet till självständighet.
Tydligare kommunikation för alla barn
Flertalet av förskollärarna nämnde att undervisningsmetoden kan göra att det blir
tydligare kommunikation och språk. Förskollärare D förklarade att
undervisningsmetoden gynnar alla barns språkutveckling och att förskolläraren
upplever att i planerade situationer med alla barn når förskolläraren fler barn med
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hjälp av undervisningsmetoden. Förskollärare D tycks mena att
undervisningsmetodens mål-innehåll är att nå fler barn samtidigt i planerade
situationer genom att använda tecken.
En fördel är för språkutvecklingen för alla barn, det är lättare att förstå när det
gäller begrepp och när man ska förklara saker, det blir tydligare. Men det är mest
i de planerade situationerna för där känner man att man har ett större behov av
nå alla barnen. För om du samtalar men ett barn så kanske man kan se om den
har får förståelse för det man säger. Men om det är flera barn så upplever jag att
det är lättare att nå alla om man använder tecken. (D)

Utifrån den relationsdidaktiska modellen kan det tolkas att ett som mål-innehåll i
motivet för att använda undervisningsmetoden är att tecken ska läras ut för att skapa
möjlighet till tydligare kommunikation och språk.
Kunna kommunicera med alla
Det framkom även i analysen att förskollärare B och E förklarade att mål-innehåll i
användningen av undervisningsmetoden kan ge möjlighet till kommunikation mellan
alla barn. De båda uttryckte att alla barn bör lära sig TAKK och inte endast barn med
språksvårigheter eftersom det skapar möjligheter för att alla ska kunna kommunicera
med varandra. Förskollärare B tog upp fördelen med att när alla barn får lära sig
tecken har de möjlighet att kommunicera om de möter ett barn som endast kan
kommunicera med tecken. Förskollärare B förklarade:
Plus att barnet kan i skolan eller i hamna i någon annan grupp där det finns ett
barn som behöver ha stöd med tecken, då kan barnet redan tecken och kan då
göra sig förstådd. Då kan barnen kommunicera med varandra för att alla kan lite
tecken. (B)

Förskollärare E beskrev på liknande sätt att de använder TAKK till alla barn eftersom
de har ett barn i barngruppen som behöver tecken för att kommunicera och
förskolläraren kan se att även de övriga barnen vill lära sig mer tecken för att kunna
kommunicera med barnet. Det kan tolkas som att förskolläraren kan se att
undervisningsmetoden har gett möjlighet till att alla barn ska kunna kommunicera
med varandra. Följande citat av förskollärare E beskrev:
Dom barn som inte behöver teckna dom använder det när vi gör sånger som dom
kan tecken till. När vi tecknar på morgonen till exempel månad år och dagar, då
gör dom det för att vi gör det. Så dom gör det inte själva så. Sen när dom ska
prata med det här barnet som behöver då, då vill dom lära sig mer så dom kan
säga det dom vill säga. Sen säger dom nu tror vi att den tecknar det och försöker
snappa upp vad det barnet tecknar också då. Då ser man deras lycka att kunna
kommunicera med det här barnet som inte säger så mycket, det är jättehärligt.
(E)

Utifrån den relationsdidaktiska modellen kan det tolkas som mål-innehåll i motivet
för att använda undervisningsmetoden är att tecken ska läras ut för att skapa möjlighet
till att alla barn ska kunna kommunicera med varandra. Vi tolkar att förskollärarna
menar att det skapar inkludering när alla barn kan kommunicera med TAKK.
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7.2 Användning av TAKK i förskolan
I huvudkategori, som besvarar den andra forskningsfrågan, är intervjumaterialet
analyserat ur det teoretiska perspektivet didaktik och den relationsdidaktiska
modellen med huvudfokus på undervisningsmetod (hur ska det läras ut?) och barns
förutsättningar (för vem ska det läras ut?) eftersom det är mestadels riktat till hur
användningen av TAKK går till. Kategorierna i den relationsdidaktiska modellen
samspelar med varandra och därför har även syfte (varför ska det läras ut?) och målinnehåll (vad ska läras ut?) använts.
7.2.1 Varför förskollärare fick utbildning i TAKK
I analysen framkom det olika svar varför förskollärarna fick utbildning i
undervisningsmetoden.
TAKK för barn med språksvårigheter
Det framkom att fyra förskollärare i första hand fått utbildning i TAKK för att det
fanns barn i barngruppen som var i behov av tecken i sitt språkliga uttryck. De nämnde
varför barnen var i behov av tecken på olika sätt men det som framkom var bland
annat barn med språksvårigheter, Downs syndrom och autism. Förskollärare A och
B förklarade följande:
Första gången jag fick det så jobbade jag med en flicka som hade
språksvårigheter, i det talade språket. Då fick jag gå Tecken som stöd första
gången. (A)
Varför jag fick utbildning var för att vårt arbetslag fick ett barn med Downs
syndrom, som hade stöd av det, då fick vi det via mitt jobb, rektorn visste att det
fanns kurs på förvaltningen och då blev vi anmälda dit. (B)

Citaten kan tolkas som att förskollärarna fick utbildning i en undervisningsmetod som
var anpassad efter barns förutsättningar. De fick utbildning i undervisningsmetoden
för att stötta barn med språksvårigheter.
TAKK till alla barn
När samtliga förskollärare sedan utvecklade sina svar framkom det att de flesta
använder TAKK till alla barn och inte enbart till de barn med språksvårigheter som
var anledningen att de fick utbildningen från början. Det framkom varierande
förklaringar till att de använder det till alla barn nu, till exempel förklarade
Förskollärare A att hen såg att alla barnen behövde det och förskolläraren E förklarade
i följande citat:
Vi hade barn som behövde det, tecken som stöd hette det på den tiden, det var
på 90 talet. Det var då barn som hade autism och att språket var försenat på grund
av funktionsnedsättning. Tanken fanns inte att de kunde användas till alla barn
utan det var bara till dom barnen som behövde det. Nu använder jag det mer till
alla barn, jättebra på småbarnsgrupp och för barn som inte har det svenska
språket vilken ålder det än är så förstärker det språket tydligt. (E)

En tolkning utifrån den relationsdidaktiska modellen är att förskollärarna anpassar
undervisningsmetoden utifrån barns förutsättningar på ett nytt sätt. Uppenbart är att
undervisningsmetoden inte enbart används för de barn som har språksvårigheter utan

27(39)

tillsammans med alla barn eftersom de anser att undervisningsmetoden gynnar alla
barn.
TAKK utifrån förskollärares eget intresse
Förskolläraren D förklarade att hen bad om att få utbildning i TAKK eftersom hen
hade ett eget intresse. Hen hade sett en kollega använda undervisningsmetoden och
såg fördelar för bland annat språkutvecklingen för alla barn. Förskolläraren D beskrev
följande:
Jag såg genom min kollega vilken fördel det var för språkutveckling för alla
barn, det är lättare att förstå när det gäller begrepp och när man ska förklara
saker. Att det blir mycket bättre, att man känner att man kan möta barnen bättre
och att dom får en större förståelse även vid instruktioner och rutinsituationer.
(D)

En tolkning är att förskolläraren valde att utbilda sig i undervisningsmetoden av eget
intresse och inte utifrån ett specifikt barns förutsättningar som till exempel
språksvårighet. Förskolläraren fick däremot intresse för undervisningsmetoden
eftersom förskolläraren såg hur den kan gynna mål-innehåll utifrån varje barns
förutsättningar.
7.2.2 Kollegors förhållningssätt påverkar användningen av TAKK
I analysen framkom att samtliga förskollärare lyfte vikten av att alla kollegor i
verksamheten arbetar med TAKK som undervisningsmetod för att det ska fungera.
Det är kollegors intresse som styr valet att arbeta med TAKK som
undervisningsmetod. Flertalet av förskollärarna motiverade att det är intresse,
inställning och engagemang hos varje enskild individ i personalen som styr och
påverkar hur användningen av undervisningsmetoden fungerar i verksamheten.
Det jag tänkte på med, är att det är viktigt att kollegor är intresserade men det
handlar ju om intresse också vad man känner att man är intresserad av. Det måste
finnas en vilja hos pedagogerna och egentligen ska fler använda det. (A)

Det framkom att förhållningssättet till TAKK varierade i de olika verksamheterna och
förskollärarna C och D uttryckte att det är få i deras verksamhet som använder
undervisningsmetoden. Det var tydligt att de intervjuade förskollärarna är de enda
som behärskar TAKK. Båda förskollärarna förklarade samtidigt att det själva har
svårt att komma ihåg tecken och att de glömmer att använda tecken kontinuerligt.
Förskollärare D förklarade:
Det är ju jag men sen kan ju mina kollegor komma och fråga mig till exempel
vid maten så är dom duktiga på det. För då vill dom gärna visa tecken för barnen
för att det har blivit som en rutin. Men annars så är det inte någon som direkt
frågar hur man gör något tecken eller så. (D)

Detta skiljde sig från hur de andra tre förskollärarna motiverade och förklarade vad
undervisningsmetoden har för del i deras verksamheter och hur deras kollegor arbetar
med TAKK. Det framkom att i dessa verksamheter använder de flesta kollegorna
undervisningsmetoden och att de stöttar varandra i intresset och användningen av
TAKK. Förskollärare E beskrev följande:

28(39)

Vi använder TAKK allihopa här nu, jag gör nog det mest för jag kan mest men
vi försöker verkligen så mycket det går och pushar varandra att lära sig i
personalen då, TAKK. Och försöker använda det så mycket som möjligt hela
dagen. (E)

Förskollärare B förklarade att i deras verksamhet använder alla avdelningar tecken
och det finns ett samarbete mellan avdelningarna där de väljer ett tecken i veckan som
alla använder sig av samtidigt. Det skiljde sig från alla andra svar som framkom kring
hur förskollärarnas kollegor förhåller sig till TAKK.
Där jag är nu är det hela huset, ja alla avdelningar har tecken och sen har vi
veckans tecken och det har vi samma på alla avdelningar som jag sitter och sätter
ihop. Och sen säger dom vad det och det vill vi ha och då göra jag i ordning det
vi sagt och sen går vi igenom det tillsammans på storsamling som vi har varje
fredag. Och sen har de bilder på det på sin avdelning och sen har dom det hela
veckan. Så det genomsyrar hela verksamheten. (B)

En tolkning är att förskollärarna och kollegorna i förskolans verksamhet är en
bidragande faktor till vilka undervisningsmetoder som används och vad för målinnehåll som finns i förskolans verksamhet.
7.2.3 Användningstillfällen
I analysen framkom det en variation av tillfällen då förskollärarna valde att använda
TAKK vilket relationsdidaktiskt kan kopplas samman med kategorin
undervisningsmetod (hur ska det läras ut?).
TAKK används hela tiden
Det som framkom i analys var att samtliga förskollärare ansåg att de arbetar med
TAKK som undervisningsmetod kontinuerligt under hela dagen och flertalet använde
uttrycket ”hela tiden”. Förskollärare A och C förklarade:
Tillfällen jag känner att man gör det, hela tiden där man kan lägga in tecken som
stöd. (A)
Jag har nog gjort det hela, alltså hela tiden. (C)

En tolkning är att förskollärarna använder TAKK som undervisningsmetod mer eller
mindre hela tiden i förskolans verksamhet.
Rutinsituationer
En likhet som framkom i data var att samtliga förskollärare nämnde att de främst
använder undervisningsmetoden TAKK i vardagliga rutinsituationer och alla nämnde
specifikt matsituationen. Andra vardagliga rutinsituationer som nämndes var samling,
påklädning och samtal med barn.
Det är som sagt var, jättetydligt blir det vid matsituationen och sen när man
lägger in det i sånger och så. Då kan de yngre barnen som inte sjunger vara med.
(A)
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Det är ju jag men sen kan ju mina kollegor komma och fråga mig till exempel
vid maten så är dom duktiga på det. För då vill dom gärna visa tecken för barnen
för att TAKK har blivit som en rutin vid maten. (B)

Skillnader i användningstillfällen
I analysen fanns skillnader i förskollärarnas intervjusvar om hur de använder
undervisningsmetoden. Förskollärare C förklarade att de kanske inte använder TAKK
i leken samtidigt som en annan verksamhet har veckans tecken som alla
avdelningarna på förskolan använder. Förskollärarna C och B beskrev:
Vid leken använder vi nog inte tecken. (C)
Där jag är nu är det hela huset, ja alla avdelningar har tecken och sen har vi
veckans tecken och det har vi samma på alla avdelningar som jag sitter och sätter
ihop. (B)

Det som framkom i intervjusvaren var att användningen av undervisningsmetoden är
varierad och skiljer sig åt i olika verksamheter.
Motivering till användning av TAKK
Förskollärarna motiverade användningen av undervisningsmetoden i förskolans
verksamhet på olika sätt. Exempelvis förklarade förskollärare D att
undervisningsmetoden skapar tydlighet i instruktioner och spontana situationer.
Förskollärare B motiverade att användningen av undervisningsmetoden hjälper att
sänka ljudnivån i verksamheten:
Ibland när vi sitter och äter behöver man visa något för ett barn eller kollega i
andra änden av rummet. Istället för att ropa kan man teckna till barnen och då
vet dom vad jag menar och det behöver inte bli den höga ljudnivån. Volymen
kan sänkas med hjälp av tecken. (B)

Förskollärare E motiverade sin användning av undervisningsmetoden utifrån barns
behov:
Hela dagen, för nu har vi barn som vi behöver använda det för. Tack vare att vi
har barnet så har de andra äldre barnen förstått vitsen att alla inte kan prata utan
man måste använda tecken. (E)

En avslutande och sammanfattande tolkning är att förskollärare använder TAKK som
undervisningsmetod på olika sätt i förskolans verksamhet. En tolkning är att det finns
en dubbelhet i användningen av TAKK som undervisningsmetod eftersom samtliga
förskollärare menade att de använder det ”hela tiden” men att det senare framkom att
de använder undervisningsmetoden främst i rutinsituationer. En av förskollärarna
påpekade att de inte använder TAKK i leken men ingen av de andra förskollärarna
tog upp leken som exempel där TAKK används som undervisningsmetod. Även
motiven för att använda TAKK varierar. De flesta intervjusvaren visade att
förskollärarna förklarade sin användning av undervisningsmetoden relaterat till barns
förutsättningar.
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7.2.4 Planering av TAKK
Det framkom i analysen att förskollärarna över lag inte planerar sin användning av
TAKK som undervisningsmetod. Endast en av förskollärarna nämner planering en
gång i veckan i samband med veckans tecken som då används av alla avdelningar på
förskolan. Två av förskollärarna (A & D) förklarade att tanken är att de ska lära de
övriga kollegorna TAKK men att det aldrig riktigt har blivit av.
Det är veckans tecken och sen är det i och med att jag kan så det bara kommer
liksom då, det bara finns där. Och sen kan då mina kollegor komma in till mig
och fråga hur tecknar man det och det, så att det finns överallt. (B)
Det gör vi väl egentligen inte, vi har sagt att vår tanke är att jag ska lära ut en
gång i veckan till mina kollegor så. Men det har inte blivit så men det finns ett
intresse för att jag ska göra de. (D)

En tolkning är att den övergripande planeringen inte blir av och att majoriteten av
förskollärarna inte planerar sin användning av undervisningsmetoden.
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8 Diskussion
I föreliggande kapitel diskuteras resultatet kopplat till tidigare forskning och litteratur.
Kapitlet är uppdelat i två diskussionsdelar utifrån resultatets huvudkategorier som
behandlar studiens två frågeställningar. Avslutningsvis finns ett avsnitt med
avslutande reflektioner där vi lyfter fram och resonerar kring eventuell fortsatt
forskning inom området.

8.1 Förskollärarnas motiv till att använda TAKK
Syftet med studiens frågeställning Varför väljer förskollärarna att använda TAKK i
förskolans verksamhet? är att ta reda på hur förskollärare motiverar vad de har för
syfte och mål-innehåll med undervisningsmetoden utifrån den relationsdidaktiska
modellen. Det resultat som framkommer utifrån intervjuerna är att motiven till att
arbeta med TAKK som undervisningsmetod varierar. Tydligt är bland annat att
förskollärarna anser att TAKK är språkutvecklande, ger barn förutsättningar och kan
ge stöttning för de barn som har språksvårigheter. Det är intressant att försöka förstå
förskollärares motiv till användning av TAKK eftersom det inte finns forskning om
TAKK i förskolans verksamhet. Det är en förskollärare som nämner i
intervjumaterialet att det hade varit bra om förskolorna kunde stödja sin användning
av TAKK med hjälp av forskning. Det skulle stärka användningen av TAKK som
metod. Den forskning som vi bland annat funnit och som kan relateras till TAKK är
Capones (2007) studie som visar att gester kan synliggöra barns språkkunskap och
språkliga uttryck och därför kan gester stötta barns uttryckande kommunikation innan
det verbala språket. Det som resultatet visar är att de flesta av förskollärarna tycker
att TAKK är en undervisningsmetod som gynnar alla barns språkutveckling.
Förskollärare beskriver att undervisningsmetoden gynnar alla barns kommunikation
och genom TAKK skapas inkludering eftersom alla kan kommunicera. En
förskollärare motiverar till exempel att alla barn gynnas av TAKK eftersom de kan
göra egna val i vardagen genom att kommunicera med tecken, vilket kan tolkas som
att förskolläraren menar att barn uttrycker sig med tecken som språkligt uttryck.
Heister Trygg (2004) förklarar utifrån beprövad erfarenhet att tecken stöttar barns
språkutveckling och möjliggör ett språkligt samspel innan det verbala språket är
utvecklat. Det framkommer ännu ett motiv till användning av att arbeta med TAKK
och det är att en förskollärare beskriver att det finns barn med språksvårigheter. Det
kan tolkas som att förskolläraren uppfattar att barn med språksvårigheter behöver
stöttning i sin språkutveckling. Det kan kopplas till Heister Trygg (2004) som skriver
om att TAKK är en metod som kan stötta barn med försenad språkutveckling eller
språkstörning. Anderson (2002) beskriver i sin studie riktad till barn med Downs
syndrom att tecken ger en positiv effekt för språkutvecklingen och att det inte finns
något som tyder på att TAKK skulle vara negativt. En slutsats är att förskollärarnas
syfte är motiverat i tidigare forskning och i beprövad erfarenhet när det gäller barn
med språksvårigheter som Downs syndrom. Däremot saknas det forskning om olika
grupper med språksvårigheter och det hade behövts fördjupad forskning inom
områdena.
Ett intressant resultat är att det endast är en förskollärare som nämner läroplanen
konkret men att det finns ännu en av förskollärarna som nämner konkreta begrepp
som tydligt står i läroplanen. I den relationsdidaktiska modellen är en av kategorierna
syfte, vilket förskollärarna kan motivera sin undervisningsmetod utifrån läroplanen.
Att TAKK inte nämns i den rådande läroplanen kan vara en anledning till att
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förskollärarna inte motiverar sitt syfte med undervisningsmetoden utifrån läroplanen.
Det kan även vara att det saknas forskning om TAKK som undervisningsmetod i
förskolans verksamhet vilket kan bidra till att förskollärarna inte kan stärka sitt syfte
ytterligare men det är en spekulation. Jonsson (2016) skriver att förskolan har ett
ansvar att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt enligt läroplanens intentioner
och kommunikation är en central företeelse när det handlar om lärares arbete i
förskolan. Fyra av fem förskollärare kopplar inte motivet till användning av
undervisningsmetoden till läroplanen explicit men det som framkommer är att de
motiverar användningen till språk och kommunikation som är en viktig del av
förskolans läroplan. Skolverket (2018) skriver att förskolan ska lägga stor vikt vid att
stimulera barns språkutveckling för det gynnar barns identitetsutveckling,
kunskapsinlärning och att kunna vara i samspel med andra människor i sociala
sammanhang. När resultatet analyseras utifrån den relationsdidaktiska modellen ger
det en tydligare bild av att kvaliteten i undervisningen med TAKK brister eftersom
samtliga förskollärare inte motiverar användningen direkt till läroplanen, både syfte
och mål-innehåll utifrån den relationsdidaktiska modellen motiveras på olika sätt. Vår
tolkning är att variationen skulle kunna bli mindre om TAKK som
undervisningsmetod hade varit tydligt framskriven i den rådande läroplanen.
Pettersen (2008) skriver att undervisningens syfte inte endast ska baseras på lärares
undervisningsintentioner utan ska grundas på lärarens intentioner och uppgift att
tolka, konkretisera och precisera läroplanens syfte till praktik. Det finns en
kunskapslucka som behöver fyllas när det gäller TAKK som undervisningsmetod i
förskolans verksamhet ur ett relationsdidaktiskt perspektiv och vidare forskning bör
bedrivas om ämnet.
Ett annat resultat är att fyra av fem förskollärare förklarar att de använder
undervisningsmetoden till alla barn och samtliga motiverar att det gynnar alla barns
språkutveckling. Förskollärarna motiverar varför TAKK gynnar alla barns
språkutveckling på varierat sätt men det som främst bör lyftas fram är att en
förskollärare beskriver att barn har möjlighet att göra egna val i verksamheten innan
det verbala språket har utvecklats med hjälp av TAKK. Förskolläraren beskriver att
barn till exempel kan göra val i matsituationer genom att uttrycka sig genom tecken.
Det kan kopplas samman med att barn ska, enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér
(2015), få utveckla sitt språk trots språksvårigheter för varje barn ska kunna utvecklas
och få möjlighet att uttrycka sig och ha inflytande i verksamheten. Baker-Ramos
(2012) studieresultat visar även att barn som fått kontinuerligt strukturerat teckenstöd
från tidig ålder i skolan själva söker upp flera strategier för att kunna göra sig
förstådda under hela skolgången. Skolverket (2018) skriver liknande att förskolan ska
utformas och anpassas utifrån alla barns behov och förutsättningar. Förskolan ska
även vara en likvärdig plats där alla barn ska få inflytande (Skolverket 2018). Jonsson
(2016) visar i sina studieresultat att lärares kommunikation kan begränsa eller utvidga
möjligheter till ömsesidigt och engagerat lärande kring ett gemensamt innehåll
beroende på lärarens handlingar och kommunikationssätt. Flertalet av förskollärarna
nämner att inte alla i personalen arbetar med TAKK och det som kan bli problematiskt
är att barnen blir förvirrade eftersom undervisningen inte blir konsekvent gentemot
barnen och att de då inte kan göra sig förstådda genom TAKK eftersom alla i
personalen inte kan TAKK. Det finns begränsad forskning om hur TAKK gynnar
barns inflytande genom att kommunicera med tecken och det behövs ytterligare
forskning på området. Det kan kopplas ihop med gester som enligt studier inte hindrar
verbal utveckling för hörande barn enligt Goodwyn, Acredolo och Brown (2000).
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Anderson (2002) påvisar även att barn med Downs syndrom inte får försenad verbal
språkutveckling utan att det finns positiva effekter för kommunikationsutveckling.
Det skulle kunna stödja förskollärarnas argument att TAKK gynnar alla barns
språkutveckling och kan hjälpa barn att få inflytande i verksamhet genom att till
exempel göra val och påverka sin egen situation genom tecken. Enligt Tisell (2009)
är de flesta studierna som är angränsande till TAKK enbart baserade på barn med
Downs syndrom och barn i särskolan men att anledningen till det är att det skett en
begränsning till en tämligen homogen grupp. Därför påvisar Tisell (2009) att
studiernas resultat går att tillämpa på barn utan Downs syndrom som har
språkstörning eller försenat verbalt språk.
Det framkommer ännu en aspekt på varför undervisningsmetoden TAKK gynnar alla
barn. Två förskollärare förklarar på varierat sätt att TAKK gynnar alla barn i språkligt
samspel med varandra. En förskollärare förklarar att de har ett barn i verksamheten
som är i behov av tecken för att kommunicera och därför behöver alla barn lära sig
tecken för att kunna kommunicera med barnet. Den andra förskolläraren menar att
alla barn gynnas av att lära sig tecken även om det inte finns ett barn i barngruppen
med behov av TAKK men för att de senare kan möta ett barn som är i behov av tecken
för att kommunicera. Det är ett intressant resultat eftersom att kunna kommunicera
tillhör en del av de demokratiska rättigheterna. Enligt Skolverket (2018) ska förskolan
vara en likvärdig plats för alla och anpassas för alla barns förutsättningar och olika
behov. De skriver även att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns
språkutveckling och samtidigt uppmärksamma barn som är i behov av särskilt stöd.
Heister Trygg (2004) skriver att de barn som är i behov av TAKK behöver en
omgivning som har kunskap om användning av TAKK för att kunna kommunicera.
Det kan tolkas som att förskollärarna uttrycker liknande, att barn som är i behov av
tecken är beroende av att alla i verksamheten ska kunna tecken för att
kommunikationen ska fungera. Förskollärarna menar att det får en betydande roll för
barnets kommunikation och sociala samspel. Det saknas forskning om att TAKK kan
utveckla barns sociala samspel riktat till alla barn därför skulle det vara intressant att
undersöka om det finns positiva fördelar för barn att använda tecken mellan varandra.

8.2 Användningen av TAKK i förskolan

Syftet med studiens frågeställning Hur kan användningen av TAKK gå till i förskolans
verksamhet enligt förskollärarna? är att ta reda på hur förskollärarna använder
undervisningsmetoden och hur de motiverar sin användning utifrån barns
förutsättningar med fokus utifrån den relationsdidaktiska modellen. I resultatet
framkommer det att fyra av förskollärarna fick utbildning i TAKK för att få en
undervisningsmetod som gav barn med språksvårigheter stöd i sin kommunikation. I
tidigare forskning som Anderson (2002) visar resultat av i sin studie är att TAKK
bidrar med positiva effekter för språkutveckling hos barn med språkvariationer som
till exempel Downs syndrom. Det är därför valet att använda TAKK som
undervisningsmetod är förankrat i tidigare forskning. Det finns däremot ingen
forskning att argumentera utifrån när det gäller användningen av TAKK som
undervisningsmetod riktad till alla barn i barngruppen eftersom området är outforskat
och det hade varit intressant att titta närmare på detta. Det finns likheter mellan TAKK
och symboliska gester, Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) visar i sin studie att
enkla gester kan underlätta språkutvecklingen. Unhjem (2016) menar även i sin studie
att gester och lek är en viktig del för att stimulera små barns språkutveckling. Det kan
kopplas till att det finns en möjlighet att TAKK stödjer alla barns språkutveckling.

34(39)

Ett ytterligare resultat är att förskollärarna menar att all personal i förskolans
verksamhet är en bidragande faktor till om TAKK används som undervisningsmetod,
att personalens intresse och engagemang styr vilka metoder som integreras. Det
framkommer även tydligt i resultatet att förskollärarna tycker att alla i personalen ska
arbeta med TAKK som undervisningsmetod för att det ska fungera. Kopplat till
tidigare forskning hittas ingenting inom TAKK som understöder att alla i personalen
behöver kunna TAKK för att undervisningsmetoden ska fungera. Heister Trygg
(2014) beskriver däremot utifrån beprövad erfarenhet att flertalet i personalen
behöver använda sig av tecken kontinuerligt för att användningen och inlärningen ska
bli positiv för barnen. Jonsson (2016) skriver även i sin artikel att studier visar att
lärares attityd, erfarenhet och kunskap påverkar möjligheter för barns deltagande och
uttryck i förskolans verksamhet samt att lärares förhållningssätt påverkar barns
lärande. Förskollärarna uttrycker liknande i intervjuerna. Det skulle vara intressant att
undersöka hur personalens attityder påverkar användningen av TAKK och om det har
någon betydelse om en eller alla använder undervisningsmetoden eftersom
forskningen om användningen av TAKK är väldigt svag.
I analysen blev det tydligt att alla förskollärare anser att de arbetar med TAKK som
undervisningsmetod kontinuerligt under hela dagen. En slutsats är att det finns en
dubbelhet i användningen av TAKK som undervisningsmetod eftersom alla
förskollärarna menar att de använder undervisningsmetoden hela tiden men det
framkommer senare att förskollärarna använder undervisningsmetoden oftast i
rutinsituationer och främst vid matsituationer. Inom området saknas forskning om
användning i förskolan vilket hade varit intressant för att kunna veta på vilket sätt
TAKK som undervisningsmetod ska användas för att skapa bäst förutsättningar för
barnen i verksamheten.
Ett resultat i studien är att alla förskollärare svarade att de inte planerar sin användning
av TAKK som undervisningsmetod utom en förskollärare som menar att hen planerar
vid ett enstaka tillfälle i veckan. Pettersen (2008) menar att utifrån ett didaktiskt
perspektiv är det meningen att lärare ska analysera, planera, genomföra och utvärdera
sin undervisning. Genom att planera och analysera utifrån den relationsdidaktiska
modellen förtydligas samspelet och förhållandet mellan alla kategorier vilket kan
hjälpa en lärare att kvalitetssäkra sin undervisning (Pettersen 2008). När
intervjumaterialet analyserades utifrån den relationsdidaktiska modellen framkom det
att förskollärarnas arbete med TAKK saknar samspel mellan kategorierna i den
relationsdidaktiska modellen. Det kan bero på att ingen av förskollärarna planerar
hela sin användning av TAKK.

8.3 Pedagogiska implikationer
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på
användning av TAKK utifrån ett relationsdidaktiskt fokus. Det framkommer att
förskollärare arbetar på olika sätt och har olika motiv för att använda TAKK. Det vi
vill lyfta fram är att förskollärarna arbetar med TAKK för skapa inkludering,
självständighet och möjligheter till språkutveckling för alla barn. Studien bidrar även
med kunskap om didaktik och den relationsdidaktiska modellen som verktyg för att
kvalitetssäkra undervisning. En slutsats av studien är att när förskollärarnas
perspektiv analyserades utifrån den relationsdidaktiska modellen framkom det att
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förskollärarnas perspektiv saknar samspel mellan kategorierna. Det vi vill
uppmärksamma är att förskollärare behöver reflektera, planera och stärka sina motiv
för att kvalitetssäkra sin undervisning med TAKK. Vi anser att den
relationsdidaktiska modellen är ett bra verktyg för att möjliggöra kvalitetssäkring. Det
vi tar med oss som lärdom av studien är hur viktigt det är att planera och att ha ett
tydligt motiv till användning av TAKK såväl i forskning, beprövad erfarenhet och
utifrån styrdokument.

8.4 Avslutande meningar.
I studiens diskussion synliggörs ett flertal kunskapsluckor i tidigare forskning i
förhållande till TAKK i förskolans verksamhet. Det har presenterats förslag på vidare
forskning i diskussionen men vi lyfter endast två forskningsfrågor som avslutning.
Det som överraskade oss i studien är att forskning av TAKK i förskolans verksamhet
saknas. Det förvånar oss eftersom erfarenheter utifrån vår verksamhetsförlagda
utbildning är att TAKK är en vanlig undervisningsmetod i förskolans verksamhet.
Det blir tydligt i studien att förskollärarna utifrån beprövad erfarenhet och
angränsande forskning har motiv för sin användning av TAKK som
undervisningsmetod. Det som kan vara problematiskt är att användningen av
undervisningsmetoden baseras på förskollärarnas tyckande om TAKK. Det
framkommer att förskollärarna som deltagit i studien ser positivt på TAKK för att
skapa inkludering, självständighet och språkutveckling för alla barn men det saknar
stöd i forskning om TAKK som undervisningsmetod i förskolans verksamhet. En
vidare forskningsfråga skulle kunna vara hur påverkar TAKK som
undervisningsmetod alla barn i förskolans verksamhet?
Vår uppfattning är att den relationsdidaktiska modellen underlättar i analysarbetet i
studien eftersom modellen hjälper oss att kategorisera förskollärarnas intervjusvar.
Genom användning av den relationsdidaktiska modellen i studien framkommer det
att samspelet mellan kategorierna syfte, undervisningsmetod, mål-innehåll och barns
förutsättningar är svåra att upptäcka, det kan som tidigare nämnts bero på att
forskning om TAKK i förskolans verksamhet saknas. Vi vill lyfta det didaktiska
perspektivet och den relationsdidaktiska modellen som ett tydligt verktyg för
förskollärare för att de ska kunna planera och motivera sin undervisning och för att
synliggöra vad, hur och varför. En vidare forskningsfråga skulle kunna vara hur kan
didaktiken stärkas i användningen av TAKK som undervisningsmetod i förskolans
verksamhet?

Vi hoppas att studien har bidragit med kunskap om förskollärares perspektiv på
användning av TAKK i förskolans verksamhet utifrån relationsdidaktiskt fokus men
framför allt inspirerar till att forska vidare kring de olika områdena för TAKK som
undervisningsmetod i förskolan.
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Bilaga 1
Hej!
Vi är två förskollärarstudenter vid Linnéuniversitet i Kalmar. Nu är vi inne på vår
sista termin vilket innebär att vi ska skriva ett examensarbete kopplat till förskolans
praktik. Vi har valt att skriva ett arbete som handlar om TAKK - Tecken som Alternativ
och Kompletterande Kommunikation.
Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av TAKK
i förskolans verksamhet. Vi är därför intresserade av att undersöka hur förskollärare
uppfattar varför och hur förskollärare ska använda TAKK i förskolans verksamhet.
Vi har nu tagit del av tidigare forskning kring TAKK men vill gärna ta hjälp av er
verksamma förskollärare som har fått utbildning i TAKK. Vi skulle vilja intervjua dig
för att få ta del av dina tankar, erfarenheter och kunskaper om ämnet. Intervjun
beräknas ta ca 30 minuter och vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer. Det är frivilligt att delta och deltagandet kommer
behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast användas till vårt
examensarbete.
Vi önskar att du gärna vill delta i vårt examensarbete och önskar att du gärna kan
svara om du kan delta i en intervju. Vid eventuella frågor eller funderingar får du
gärna kontakta oss för mer information.
Med vänliga hälsningar
Ida Nilsson & Nina Gustafsson
Ida Nilsson: xxxxxxx@student.lnu.se
Nina Gustafsson: xxxxxxx@student.lnu.se
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Bilaga 2
Intervjufrågor till förskollärare
Uppvärmningsfrågor:
Vad heter du?
Hur länge har du arbetat här?
När utbildade du dig till förskollärare?
Intervjufrågor:
1. Varför fick du utbildning i TAKK?
2. Varför använder du TAKK med barnen?
3. Vid vilka tillfällen använder du TAKK?
4. Är det några tillfällen du inte använder TAKK?
5. Hur upplever du att barnen använder TAKK för att kommunicera?
6. Ser du några för- och nackdelar att använda TAKK?
7. Hur planerar ni er användning av TAKK?
8. Vilka i verksamheten använder TAKK?
Uppföljningsfrågor kan vara enligt Kihlström (2016):
Hur menar du då?
Kan du förklara?
Berätta mer?
Utveckla?
Varför?
Den information vi kommer informera till den intervjuade på plats:
- hur intervjun kommer att gå till
- att vi kommer ha inspelning
- vad det ska användas till
- kortfattat vad studien handlar om
- att vi kommer ställa följdfrågor
- det är okej att vara tyst och tänka över sina svar
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