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Abstract

This degree project is about supplementary aids for children's language

development in preschool. The study is made with the aim of contributing to

knowledge of educator’s perception of TAKK (signs as alternatives and

complementary communication) and GAKK (graphic alternative and

complementary communication) and how TAKK and GAKK can be applied

in preschool activities as aids for children's interaction and language

development. The study is based on a socio-cultural and special education

perspective. The method used in the study was qualitative interviews in

which eight pedagogues at three different preschools were interviewed. I

wrote notes and recorded sounds, to get as truthful results as possible. The

result of the work shows that GAKK and TAKK contribute in a positive way

to the children's communicative language development, where the verbal

language is complemented in a playful way with either pictures or gestures.

Furthermore, it appeared in the study's result that a lack of education about

TAKK and GAKK was experienced by all interviewees. The educator’s

experiences and thoughts can also be linked and compared with previous

research, literature, the steering documents for preschool and theories.

Key concepts in the essay: interaction, communication, TAKK, GAKK,

language development.
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Sammanfattning

Mitt examensarbete handlar om kompletterande hjälpmedel för barns

språkutveckling i förskolan. Syftet är att bidra till kunskap om pedagogers

uppfattning om TAKK (tecken som alternativ och kompletterande

kommunikation) och GAKK (grafisk alternativ och kompletterande

kommunikation) och hur TAKK och GAKK kan tillämpas i

förskoleverksamheten som hjälpmedel för barns interagerande och

språkutveckling. Studien har utgått ifrån ett sociokulturellt och

specialpedgogiskt perspektiv. Metoden som användes i studien var

kvalitativa intervjuer där åtta pedagoger på tre olika förskolor intervjuades.

Resultatet visar att GAKK och TAKK bidrar på ett positivt sätt till barnens

kommunikativa språkutveckling, där det verbala språket kompletteras på ett

lekfullt sätt med antingen bilder eller tecknande. Resultatet pekade också på

en brist i utbildningen om TAKK och GAKK. Detta upplevdes av samtliga

intervjuade pedagoger.

Nyckelbegrepp i uppsatsen: interaktion, kommunikation, TAKK, GAKK,

språkutveckling.
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1 INLEDNING

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolans uppdrag

är att lägga stor vikt vid varje enskilt barns egen språkutveckling samt vid

barns individuella identiteter. Detta kan tolkas utifrån en sociokulturell syn

på barns utveckling. Då en vikt läggs i barns språkliga utveckling, i

interaktion och samspel med andra individer. Barns olika förutsättningar samt

behov ska behandlas med hänsyn, där verksamheten ska anpassas till alla

barnen i förskolan. Lärandet kan inte utformas på samma sätt överallt, då alla

barn har olika behov för att kunna lära sig det förväntade. Vissa barn kan

behöva mer stöd och resurser för ett lärande, medan andra barn inte alls

behöver liknande stöd vid samma situationer. Detta gör att förskolans

resurser inte kan fördelas precis lika. Utan istället ska de fördelas utefter hur

behoven bland barnen i verksamheten ser ut. (Skolverket, 2016)

Interaktion är någonting som sker på olika sätt redan från födseln. Det kan

exempelvis uttryckas genom skrik, gester, joller, reflexer, uttryck eller som i

gråt. Westerlund (2009) skriver att interaktion utvecklas i stadier, där de som

inte uppnår vissa saker inom en tidsram ses som lite avvikande i sin

utveckling. Där extra språkträning kan behövas sättas in i vissa fall. De flesta

människorna har ett behov av att kunna kommunicera samt förstå andra

individer och med tiden utvecklas sätten att interagera gentemot varandra.

Kommunikation och samspel skapar nya lärdomar. Kunskaper sker genom

utbyten av olika erfarenheter samt tankar individer sinsemellan. I dagens

förskoleverksamhet finns det alltid barn som behöver mer språkstöd för att

uppnå en individuell språkutveckling, då vi alla utvecklas på olika sätt och

med olika fart. Människans tänkande utformas i en stor utsträckning ifrån

kommunikativa och språkliga aktiviteter. Detta gör att ett sociokulturellt

perspektiv blir passande i studien, i kombination med det specialpedagogiska

perspektivet. (Säljö, 2011)

I denna studie kommer barns olika rättigheter samt förutsättningar till en

språkutveckling att diskuteras. Barns språkutveckling över tid diskuteras, där
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grundbegreppen (TAKK) Tecken som Alternativ och Kompletterande

Kommunikation samt (GAKK) Grafisk Alternativ och Kompletterande

Kommunikation fungerar som hjälpmedel för barn med språksvårigheter.

TAKK och GAKK finns till som ett språkstöd i förskolan för alla barn och

speciellt lite extra till barn som har större behov av stöttning på grund av

olika anledningar och kommunikationssvårigheter. Det kan exempelvis

handla om annat modersmål, uttalssvårigheter eller nåt funktionshinder som

försvårar möjligheten för den verbala kommunikationen. Dessa exempel har

jag själv erfarenhet av utifrån min förra arbetsplats och ifrån min verksamhets

förlagda utbildning, där TAKK och GAKK användes flitigt då ett stort behov

fanns på förskolorna. Ett exempel jag har ifrån tidigare erfarenheter på barns

språkutveckling med hjälp av språkverktygen var när ett barn hade

svårigheter både att förstå oss pedagoger samt att förmedla det hen ville.

Detta resulterade i en frustration, då hen började klättra på allt och hen sprang

från rum till rum hela dagarna. Efter några veckor med arbetet TAKK och

GAKK, speciellt GAKK blev kommunikationen med barnet tydligare och

lugnare. Pedagogerna hade bilder på sig, som barnet till slut själv gick fram

och pekade på, exempelvis på en toalettstol, när hen ville att en personal

skulle följa med till toaletten. Detta resulterade i att barnet slutade att kissa på

sig på förskolan, eftersom hen kunde kommunicera med pedagogerna.

Matsituationer är också en situation på dagen som jag upplever att barn kan

känna svårigheter. Men med hjälp av bilder och tecken, som till exempel för

mjölk eller vatten, kunde barnen själva ta initiativ till att visa vad de ville ha

att dricka till maten.

Ett visst motstånd kring användandet av TAKK och GAKK bland

pedagogerna har jag också upplevt utifrån tidigare jobberfarenheter. För att

bidra med en större kunskap om språkstödet TAKK och GAKK och dess

påverkan på barns språkutveckling har jag valt att studera pedagogers

uppfattningar om TAKK och GAKK i förskoleverksamheten. Varför detta

var intressant att skriva om var för att jag ville bidra med en större kunskap

om språkverktygen, där en möjlighet till att minimera osäkerhet kan skapas.
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1.1 Bakgrund

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) står det att förskolan ska särskilt

uppmärksamma barn som av olika anledningar är i behov av extra stimulans,

ledning och särskilt stöd. Alla barn har rätt till en utbildning som ska

utformas och anpassas så mycket så att individens utveckling kan komma så

långt som det är möjligt. Alla barn som tillfälligt eller varaktigt är i ett behov

av stöd och stimulans ska ges möjligheten till det, utformat utefter hens egna

förutsättningar. Skolverket (2018) skriver att miljön på förskolan ska vara

tillgänglig för alla. Barnen ska känna inspiration till utforskning av

omvärlden, samspel med andra samt ska barns möjligheter till

kommunikation, utveckling, lek och lärande främjas. I den äldre versionen av

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska vara

grunden till ett livslångt lärande, som är tryggt, lärorikt samt roligt för barnen.

Detta gör att möjligheten till kommunikation är en förutsättning för att

barnen ska få det individuella stöd som hen är i ett behov av.

För att kunna uppnå ett samarbete oss människor emellan, krävs det att vi alla

kan kommunicera med varandra och detta sker ständigt i vår vardag. Under

förskoleåren ska barns kommunikationsförmågor utvecklas för att barnen

med tiden ska kunna förmedla sig och ta emot mer komplicerade budskap på

mer och mer utmanande sätt. (Westerlund, 2009)

Enligt Specialpedagogiska myndigheten ses kommunikation ofta som en

självklarhet i vår vardag och då gäller det att vi pedagoger arbetar på ett

sådant sätt att alla barn för möjligheten att utveckla sina kommunikativa

förmågor och att verksamhetens innehåll görs tillräckligt förutsägbart samt

begripligt för alla barn. (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2018)

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) står det att förskolan ska ha en

levande social gemenskap, som både ger en vilja, trygghet samt lust till att

lära. Vilket är ett mål som genomsyras mycket i dagens verksamhet, där

pedagogerna ska ge barnen en demokratisk miljö där alla har rätt till sina

egna känslor samt möjligheter till en påverkan inför sin vistelse på förskolan.

Lärandet sker i en social gemenskap, både barnen emellan och pedagoger
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som har ett barnperspektiv. Med ett barnperspektiv menas det att barnen

tillåts att vara medforskare i lärandet, vilket sker vid någon form av

kommunikation individerna sinsemellan. Egentligen bygger hela vårt

samhälle idag på en social gemenskap, där varandras kunskaper samt

erfarenheter kompletterar varandra och där ett demokratiskt perspektiv

värderas högt, vilket leder till nya läranden.

1.2 Kommunikation

Kommunikation betyder deltagande, kommunikation sker inte endast genom

det verbala språket, utan det kan ske på flera olika sätt. Heister Trygg,

Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö (1998) skriver att det kan

exempelvis handla om ögonkontakt, kroppsspråk, bilder eller kanske

teckenspråk. Genom kommunikation sker ett utbyte av kunskaper samt

erfarenheter och människor kan då också skapa en inblick till hur andras

livsvärldar ser ut. Detta är någonting som läroplanen för förskolan

(Skolverket, 2018) tar upp, att verksamheten ska ge barnen möjligheten till

att få utveckla sin förmåga till omtanke samt empati och detta sker genom

uppmuntring och stärkning av barns medkänsla samt inlevelse till andra

människors livssituationer. Förskolans utbildning ska präglas av en respekt

och öppenhet för skillnader i olika människors levnadssätt samt uppfattningar.

1.3 Inkludering

Inkludering blir också ett centralt begrepp i min studie, då det innebär att alla

individer ska få möjlighet samt rättigheten till ett deltagande i

förskoleverksamhetens vardag. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018)

står det att alla ska få en likvärdig utbildning oavsett vart barnen befinner sig

i vårt land samt att det ska ta hänsyns till barns olika behov, förutsättningar

och dessa ska anpassas för alla barn i förskolan. Genom att alla individer får

sina behov sedda och anpassade skapas därefter en inkludering för alla
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barnen på förskolan. Respekteras inte dessa behov, kan det istället skapas en

frustration hos barnen och lärandet samt samspelet stannar av. Här kommer

det ovanstående begreppet in igen då ett lärande sker i kommunikation med

andra och genom detta sker också lättare en inkludering för barnen i

verksamheten. Genom att möjligheten skapas för alla individer att

kommunicera i verksamheten, som i denna studie lägger sitt fokus i TAKK

och GAKK som språkverktyg, ges en större förutsättning för både en starkare

trygghet, inkludering samt ett bättre lärande som inte enbart sker i

förskoleverksamheten utan också ute i dagens samhälle.

1.4 Språksvårigheter hos barn

Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2018) är både TAKK och

GAKK material som är framtagna som varianter på Alternativa och

kompletterande kommunikationer (AKK), som kan användas tillsammans

med olika språksvårigheter. Hansson (2010) skriver att språkstörningar

innebär att barn inte kan utveckla språket som förväntat. Språkprocessen

kommer igång senare och den genomgås långsammare. Det nämns att de

olika språkstörningarna kan bero på olika saker, så som olika typer av

funktionsnedsättningar där hörselnedsättning är ett exempel,

utvecklingsstörningar, ADHD, DAMP, autismspektrumstörningar. Det finns

dock barn som inte alls har problem med något av de ovanstående orsakerna

som trots det har språksvårigheter. Hansson (2010) skriver om att ha en

språkstörning kan innebära stora konsekvenser för barnen, då samspel och

kommunikation är ett faktum för barns välbefinnande. Kan barnen inte förstå

eller förmedla vad hen känner tillfredsställs inte barnet, vilket leder till att

kamratkontakten påverkas och en frustration hos barnet byggs upp istället.

Hansson (2010) skriver att en språkstörning diagnosernas i vanliga fall av en

logoped som gör besök på förskolan. Här skriver Westerlund (2009) att

logopeden försöker genom sin teckenkommunikation med barnen bygga

broar till det talande språket. Fortsättningsvis nämns vikten av att

pedagogerna bekräftar barnens tecknande genom att själva teckna och
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samtidigt säga orden tydligt. Upprepning av ordtecknandet är extra viktigt då

tecknet inte ännu hunnit etablerat sig. Samma ord kan ha olika typer av

rörelser eller tecken ibland, vilket gör det extra viktigt att vara tydlig i vad

tecknet betyder. Här kan det vara bra att skriv gärna ner det, så att alla kan ta

en del av tecknets innebörd. Fortsättningsvis skriver Westerlund (2009) att

med hjälp av tecken som stöd kan barn med språksvårigheter förmedla

önskningar, behov och tankar tydligare. Detta är dock beroende av att

mottagaren förstår innebörden av hens teckenskapande.

Nettebladt & Reuterskiöld Wagner (2010) skriver att språkstörningar hos

barn började att uppmärksammas allt mer under slutet av 1800-talet. Varför

just då kunde bero på olika samarbetande faktorer. Bland annat att olika

medicinska specialiteter etablerades så som exempelvis hals-, öron

nässpecialiteten samt fonetiskämnen (ljudläran) inrättades. Vilket gjorde att

metoder erbjöds att diagnostisera samt beskriva olika slags språkstörningar.

En ytterligare orsak som Nettebladt & Reuterskiöld Wagner (2010) nämner

är att människorna började allt mer flytta in mer till städerna på grund av

industrialismen, vilket gjorde att barnen började i den obligatoriska skolan på

allvar i slutet av 1800-talet. Här blev det tydligt att lärarna stod för en stor del

i upptäckten av barnens språkstörningar i början av 1900-talet. Nettebladt &

Reuterskiöld Wagner (2010) skrev att efter 1970-talet tog

barnspråksforskningen fart ordentligt och barns språk sågs inte längre som ett

ofullständigt språk, utan istället som ett språk som är i utveckling med sina

egna regler.

1.5 STÖD i språket

Samlingsnamnet AKK fungerar på olika sätt som kompletterande stöd för

språket och i detta bland annat gester samt kroppsspråk som

kommunikationssätt. I AKK användningen finns det olika grenar på varianter

av kompletterande stöd för språkutvecklingen och det är här TAKK och

GAKK kommer med in i bilden. Dessa två fungerar som en komplettering till

det verbala språket. TAKK genom tecknande gester tillsammans med det
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verbala och GAKK genom bilder tillsammans med det verbala språket. Dessa

hjälpmedel är väsentliga då en förståelse samt kunskap i kommunikationen

bör finnas för att ett lärande ens ska kunna ske. Som för att dra ett exempel

så måste kommunikationen fungera för barnen först och främst innan de kan

lära sig mer om matematik, kemi, demokrati eller teknik. (Heister Trygg,

Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 1998)

Här nedan kommer jag förtydliga hjälpmedlerna TAKK och GAKK:

TAKK skiljer sig ifrån det vanliga teckenspråket även om uppbyggnaden har

likheter. TAKK är dock inte helt ett eget språk utan det är tecken som

kompletteras in till det verbala. Det är helt enkelt ett språkstöd till hörande

individer med andra svårigheter i kommunikationen. Här finns det ett vanligt

exempel vid förskolans fruktstunder, där frukterna ofta tecknas samtidigt som

de sägs verbalt.

GAKK är ett hjälpmedel som istället förstärker individen genom

att ”pekprata”, där bland annat bilder, föremål samt symboler blir hjälpmedel

i kommunikationen. Här kan ett exempel istället ges till mobila dagsschemat

som används, för att hjälpa barnen att förstå de vardagliga rutinerna som

finns på förskolan.

Westerlund (2009) skriver att innan barnet kan uttrycka sina första verbala

ord, har hen memorerat en massa ord som de kan förstå innebörden av.

Språkförståelsen sker före språkanvändandet och under en människas liv

kommer hen höra och förstå fler ord än vad som de själva någonsin kommer

kunna uttrycka. En anledning till detta är att det verbala språket oftast tar

längre tid att lära sig för barn, då talmotoriken kräver både precision samt

snabbhet. Motoriken för att kunna tala och kommunicera verbalt är mer

avancerad än när barnen behöver uttrycka sig i gester. Fortsättningsvis nämns

det att små barn har ofta tidigare erfarenheter av hanterandet av föremål,

vilket gärna leder till att det blir enklare för barnen att uttrycka sig med en
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serie rörelser än en ljudsträcka. Westerlund (2009) lyfter olika fördelarna

med att använda sig av att tala med tecken. För det första beskriver

tecknandet olika rörelser samt föremål som de vill beteckna, vilket gör att det

blir lättare att lära sig genom ett tecken än ord och här kan även passande

ljudkombinationer användas. Westerlund (2009) skriver att kommunikation

med hjälp av tecken tillsammans med barnen gör att taltempot blir

långsammare, vilket skapar möjligheter till både en större förståelse samt

möjlighet att själva lära sig använda tecken. Genom TAKK ser barnen också

hur ett ord tecknas och här kan pedagogen hjälpa barnet att forma tecken med

deras egna händer.

Ytterligare en fördel som nämns av Westerlund (2009) är att samma tecken

kan vara likadana på olika språk. Detta gör det lättare att både lära ut samt att

det kan bli en lättare kommunikation med vårdnadshavare som har ett annat

modersmål. Slutligen skriver Westerlund (2009) att barn som med eller utan

behov av språkstöd använder sig av tecken, gynnar sin egna verbala

utveckling. Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö (1998)

skriver i sin bok att tecken är någonting som barn lär sig snabbt under sin

utveckling, hos vissa barn mer eller mindre redan under sitt första levnadsår.

Det viktigaste med GAKK är att barnen ges det individuella

kommunikationsstöd som hen är i behov av, mer än att barnet ska utveckla en

massa nytt. Kroppsspråk och teckenspråk är två exempel som kräver en viss

motorisk förmåga hos barnet. Har inte barnet detta så kan GAKK (grafiskt

alternativ för kompletterande kommunikation) vara ett bra alternativ istället,

där symboler och bilder hjälper till att yttra föremål i verksamhetens

omgivning. Detta kan vara saker som är grafiska, synliga, verkliga, tryckta

eller målade. Det kan vara exempel som föremål, ord, fotografier, pictogram,

bilder, fraser samt bokstäver. (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt &

Sigurd Pilesjö,1998)
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2 SYFTET I STUDIE

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers arbete med

och kunskap om TAKK (tecken som alternativ och kompletterande

kommunikation) och GAKK (grafisk alternativ och kompletterande

kommunikation) i förskolan

2.1 Frågeställning i min studie

-Hur kan teckenstöd (TAKK) och bildstöd (GAKK) användas i verksamheten

för att främja språkutveckling hos barn med språksvårigheter?

-Hur beskriver pedagogerna att de använder TAKK och GAKK i

verksamheten?

-Vad är pedagogernas uppfattning om TAKK och GAKK som hjälpmedel i

förskolan?
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT

För att lyckas utföra kommande studie som handlar om arbetssättet GAKK

och TAKK och om dess möjligheter för barns tidiga språk- och

kommunikationsutvecklingar, har jag sökt efter aktuella avhandlingar samt

vetenskapliga artiklar. Den första avhandlingen som är med handlar om

språkstödet AKK, som kan tolkas utfrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

Där individuella språkutvecklingar och kommunikativa möjligheter skapas

genom språkstödet. Kopplingar kan dras till min studie, då den också har

utgått ifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, där ett lärande kan ske i

interaktion och kommunikation med andra med hjälp språkstödet TAKK och

GAKK. Den andra avhandlingen som är med handlar om barns ordlärande

med stöd av TAKK och GAKK, där både det specialpedagogiska och

sociokulturella perspektivet finns, då lärandet sker i interaktionen med hjälp

av språkverktygen. Den tredje artikeln som används i studien handlar om

typiska språkutvecklingar hos barn, som skapas med hjälp av

indexfingrar(pekgester). Här kommer det specialpedagogiska in då barnen lär

sig först att kommunicera med hjälp av gester, för att vid ett senare tillfälle

kunna utveckla sitt språk. I denna artikel kommer det sociokulturella

perspektivet in då interaktionen och lärandet sker genom pekgester hos

barnen. Här nedanför kommer tre sammanfattningar om den tidigare artikeln

och de två avhandlingarna:

3.1 AKK – Kommunikativa möljligheter

Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) beskriver AKK`s

kommunikativa möjligheter för barn med olika former av komplexa

kommunikationssvårigheter. Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque

(2013) skriver att tack vare alternativt stöd (AKK) samt förstärkning kan barn

med stora talförluster förbättra sin kommunikation något väsentligt mycket.

Det primära syfte i deras studie var att lyckas öka möjligheter för

kommunikationen genom att tillge ett ytterligare komplement, vilket leder till

att individerna kan kommunicera med flera olika personer i sina liv, som
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bland annat med sina kamrater, pedagoger, syskon eller sina föräldrar.

Genom deras forskning kunde en positiv inverkan med AKK-användandet

tydas även hos de små barnens utveckling. Studien visade också på att när

barnen själva använde sig av AKK i kommunikationen med en kamrat med

kommunikativa språksvårigheter, skapades det en tydligare tillväxt än om

istället pedagogerna använde sig av AKK arbetsättet.

Avlutningsvis kunde positiva resultat visas i studien, då AKK i flesta fall

visade på en god inverkan på barns språkutveckling, då AKK

möjlighetsgjorde ett lättare sätt att interagera för barn med språkstörningar till

barn utan språkstörningar.

3.2 Ordlärande

Denna avhandling är skriven av Kapalková, Polišenská, Süssová (2015)

och handlar om en språkstudie som utfördes på två-åriga barn i Slovakien. I

studien skriver forskarna att de har upplevt både ett visst motstånd samt

uppmuntrande från föräldrar samt professionella pedagoger gentemot det icke

verbala kommunikationssättet i barnens lärande. Därför blev det intressant att

göra en träningsstudie där fokuset låg i två-åringars ordlärande med stöd av

gester och bilder, som är två icke verbala hjälpmedel för språkutvecklingen.

Syftet med deras studie var att göra en jämförelse mellan

kommunikationsstöden TAKK och GAKK och dess effekter på det

uttrycksfulla ordlärandet. De ville också göra en undersökning på hur

ordproduktionen påverkades under en längre tid, med ett aktivt arbete som

bestod av fyra stycken tjugo minuters sessioner i veckan under en period på

fyra veckor. När ordträningen var klar bedömdes barnens förmågor att

utveckla nya ord vid tre olika tillfällen. Första tillfället var direkt efter studien,

andra efter två veckor och sista efter en sex veckorsperiod.

Resultatet i undersökningen visade på att gestaltträning stöder

ordinlärningen betydligt starkare än vad bildträningen gjorde, då de barnen

som var i gruppen med geststödet producerade betydligt mer nya ord än vad

barngruppen med bildstödsmetoden gjorde. Vilket visade att beroende på
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vilken stöd-metod som användes påverkades de små barnens lärande också. I

deras arbete diskuterades både fördelar samt nackdelar. I studien beskrevs

ordlärandet vara som bäst vid det första testtillfället efter all ordträning som

gjordes. Sen skedde det en liten, dock obetydlig minskning vid två-veckors

kollen. Vid testtillfälle tre kunde man se en betydande skillnad från första

tillfället, dock producerade barnen fortfarande 6,8 ord av 10 under denna

långtidsinlärning, vilket tyder på att vid specifikt gester gynnas barns

språkutveckling väldigt starkt. I Kapalková, Polišenská, Süssovás (2015)

studie, kan undersöknigen tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då

kunskapen samt lärandeprocessen sker i en ständig interaktion på olika sätt. I

en sociokulturell teori ligger vikten inte hur barnen lär sig, utan istället om

vad barnen lär sig. Barnen blir själva medforskare och som i ovanstående

vetenskapliga avhandling ligger fokuset i vad tvååriga barn lär sig genom

TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) och GAKK

(grafiskt alternativ som kompletterande kommunikation). Resultaten på

studien visade på att barnens språkutveckling gynnades med hjälp av dessa

två språk-verktyg, där det främst visade på en utveckling genom arbetet

TAKK.

3.3 Typisk språkutveckling

Lüke, Ritterfeld, Grimminger, Liszkowski, Rohlfing (2017) har skrivit en

artikel som har likheter till det jag undersöker i min studie, där syftet låg i att

jämföra utvecklingen av hand- och indexfingern som pekar på barn som har

typiska språkutvecklingar (TD, som det förkortas i artikeln) samt med barn

som har språkfördröjningar (LD, som det förkortas i artikeln). I deras studie

undersöktes först formen och antalet pekande gester som användes under det

andra levnadsåret och huruvida det kan vara potentiella tecken för senare LD.

Fortsättningsvis i denna longitudinella studie undersöktes samt analyserades

också påverkan av vårdnadshavares verbala samt gestikulerande inverkan på

barnens kommunikationsutveckling.

Metodvalet i Lüke, Ritterfeld, Grimminger, Liszkowski, Rohlfings (2017)

studie var av en observation med 30 barn med vanliga språkutvecklingar (TD)



TAKK och GAKK som hjälpmedel- För barns rätt till en kommunikativ språkutveckling
Julia Vizlin

13

samt med tio barn med språkfördröjningar (TD) gemensamt med sina primära

vårdgivare under fem olika tillfällen mellan 12 till 21 månaders period.

Språkkunskaperna fick sin bedömning vid 24 månader.

Resultaten som visades i studien var att i jämförelse med barn som har TD,

använder barn med LD färre indexfingrar (pekfingrar) vid 12 och 14 månader,

dock användes istället mer pekande gester vid 21 månader. I studien fanns

det inga betydelsefulla skillnader mellan det verbala samt det gesturala

ingreppet mellan vårdadshavare med eller utan LD. Slutsatserna som drogs i

deras forskningsstudie var att när barnen använder sig av fler indexfingrar

(pekfinger gester) redan i början av sitt andra levnadsår förknippas det med

typiska språkutvecklingar(TD). När det istället används mer pekgester i slutet

av andra levnadsåret, sågs det istället som ett fördröjt språkförvärv (LD).

Avslutningsvis visades det att varken genom inmatningen av det gesturala

eller i det orala stod inte vårdnadshavarna för några skillnader i barnens

utvecklingar eller färdigheter. I deras studie kunde ett sociokulturellt

perspektiv uttydas då det centrala låg i vad barnen lär sig genom interaktion

med tecken samt pekgester tillsammans med andra individer. Tecken på Jean

Piagets utvecklingsteori kan också ses här då barn anses klara av saker i vissa

stadier åldersmässigt. Sker inte en förväntad utveckling inom en viss tidsram,

ses det som lite avvikande samt som ett försenat språkförvärv (LD) hos

barnen.



TAKK och GAKK som hjälpmedel- För barns rätt till en kommunikativ språkutveckling
Julia Vizlin

14

4 TEORI

I teorikapitlet nedan kommer ett konstruktivistiskt individperspektiv att

förklaras, som har använts i studien, där Piaget´s kognition och Vygotskij´s

sociokulturella resonemang tydlighhetsgörs, då de både kan vara passande i

studien. Olika passande begrepp kommer att tydlighetsgöras under detta

kapitel där ett specialpedagogikt och sociokulturellt perspektiv kommer

genomsyras.

4.1 Jean Piaget och Lev Vygotskij´s teorier

Jean Piagét var en forskare som levde mellan 1896-1980. Piaget teorier

brukar kallas för konstruktivistiska teorier. Detta menas med att intresset

ligger i hur individen bygger upp och konstruerar kunskap. Utgångspunkten

är att individerna är bärare av kunskap och att det går att studera vilka

kunskaper individen har. Den konstruktivistiska teorin har också blivit

ifrågasatt, då vi kan studera vilka kunskaper en människa har genom görandet.

Det går däremot inte att studera barns kunskaper i tänkandet och kunnandet

på samma sätt. Detta kan endast undersökas när de tar form i handlingar vid

speciella situationer. Piaget fokuserade först och främst på det individuella

tänkandets inre kraft. (Halldén, 2011).

Enligt Aroseus (2013) så beskrivs Piagets teori om en kognitiv utveckling

utifrån fyra stadier. Det första stadiet kallas för det sensomotoriska stadiet,

där barn är i åldrarna 0-2 år. Tänkandet i detta stadie är beroende av

motoriska färdigheter och sinnesintryck. Till en början så existerar endast det

som är konkret, det som är synligt och hörs för barnen. Senare utvecklas detta

och barnen skapar en förståelse att det som inte syns, finns ändå. Någonting

annat som barnen gör i det sensomotoriska stadiet är att fantasier och

erfarenheter används för att bilda mentala representationer av olika saker i

omgivningen.
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Halldén (2011) skriver också om Piagéts syn på de allra minsta barnens

utveckling, där individer redan som nyfödd förstår och tolkar världen. Detta

sker genom olika slags reflexer, till exempel sugreflexen, då barnet suger på

allt som hen kommer åt. Gripreflexen finns också redan vid födseln och är

aktivt även om det finns eller inte finns något att gripa tag på. Piaget menade

på att allt tänkande har en utgångspunkt i ett fysiskt samt kroppsligt

handlande. Svensson (2009) skriver om Piagets teorier om barns tidiga språk,

där barns handlande och kommunikation centreras i att tillgodose sina egna

behov. Detta kallar Piaget för det egocentriska språket.

Det andra stadiet som Aroseus (2013) nämner är det preoperationella stadiet

som sker vid 2-6 års ålder. I början av denna fas ser barnen omvärlden enbart

från sitt eget perspektiv och har svårigheter i att ta in andra och förstå hur

andra känner. Barnen tror också i detta stadie att alla upplever världen precis

som individen själv gör, därför kan barnet ta för givet att andra ska veta hur

hen mår.

I det konkreta operationernas stadium som sker vid 7-12 års ålder enligt

Aroseus (2013) har barnet skaffat sig ett inre logiskt tänk. Där individerna

kan sätta sig in i andras perspektiv. Barnen har också skapat sig en

tidsuppfattning vid detta stadium. Logiska resonomang kan föras vid detta

stadie, detta är dock fortfarande beroende av ett handlande med objekt.

I det sista stadiet som Aroseus (2013) nämner utifrån Piagéts kognitiva

utvecklingsteori, kommer det abstrakta tänkandet först och kallas för det

formella operationernas stadiumet och sker vid 12 års ålder. I detta stadie

förstår individerna begrepp som kärlek, frihet och demokrati. Här blir

tänkandet mer vetenskapligt och samtal om etik och politik i vårt samhälle

kan utformas. I detta sista stadie utvecklas barnen till tonåringar.

Säljö (2011) skriver om psykologen Lev Vygotskij som levde år 1896–1934

och om hans teorier om barns lärande. Vygotskij hade många likheter med

Piaget´s teorier och även många olikheter. Både Vygotskij och Piagét trodde
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på ett individperspektiv, där vikten låg i barnens egna utveckling. Skillnaden

låg i att Vygotskij såg barns språkutveckling genom omgivningens

språkanvändande i interaktionen och att det var det som gynnade barnens

språkutveckling mest. Vygotskij trodde inte på att barns utveckling var

stadierelaterat. Istället skriver Säljö (2011) att en viktig utgångspunkt i

Vygotskij teorier kallas för `Zone of proximal development` och det är den

kunskap som kan uppnås med hjälp av andra. Denna teori kan tolkas genom

ett sociokulturellt perspektiv, där läranden sker i interaktion med andra

individer. Utöver ett sociokulturellt perspektiv kan ett specialpedagogiskt

perspektiv kopplas, då Vygotskij visade på ett stort intresse för lärande och

utveckling för barn med inlärningssvårigheter och kommunikativa handikapp.

Vygotskij deltog i olika lärarutbildningar, han drev olika forskningar och

utvecklingsprogram samt andra aktiviter som gynnade villkoren för dessa

barn. (Säljö, 2011)

Sammanfattande av anledningen till att både Vygotskij och Piagét är med i

studiens teori, är att både lägger vikt vid barns interaktions och

språkutveckling. Där ett konstruktivistiskt individ perspektiv kan tydas. Detta

menas med att en utveckling sker inom det individuella barnet. Även ett

sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv uppstår och det kan kopplas

till min studie, då det är dessa perspektiv som studien har i grunden.

4.2 Lärande

Lärandet är ett väldigt stort begrepp som blir central i denna studie, då ett

stort fokus ligger i hur barnen lär sig samt utvecklar sin språkutveckling med

hjälp av TAKK och GAKK interaktionen med andra individer. I lärande-

begreppet kan en teoretisk sammankoppling göras till Lev Vygotskij (1978),

där Vygotskij tryckte mycket på att barn behöver lärande samt språk tidigt i

sina liv för en utveckling. Han ansåg att kommunikationen var ett stort

hjälpmedel för ett lärande hos barnen och det gäller även för alla i vårt

samhälle idag också. Vi lär och tar en del av andras kunskaper samt

erfarenheter genom kommunikation med andra. Vygotskij ansåg då att
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lärarprocessen var ur en socialprocess för alla människor, så som små barn,

barn utan språksvårigheter, barn med språksvårigheter eller barn med

funktionsnedsättningar. Alla ska ha rätt till ett utvecklat lärande och det sker i

samspel med andra på olika sätt. (Säljö, 2011)

Kopplingar till begreppet lärande kan skapas, då ett lärande också sker i

mötet med fysiska artefakter. I min studie kan det exempelvis vara bilder i

GAKK materialet som symboliserar och utvecklar något särskilt för barnen.

Säljö (2011) skriver om begreppet mediering som Vygotskij utformades i den

sociokulturella teorin. Mediering handlar om att när individen utvecklas och

bekantar sig med och lär sig använda medierande redskap i form av både

språkliga och fysiska redskap, sker en utveckling hos individen som en

sociokulturell varelse inom ramen för en kulturell tradition och för ett

samhälle. Individen blir delaktig i det sättet att utvecklas. Mediering är en

process som sker livet ut hos oss nästan alla människor skriver Säljö (2011).

Ett exempel på en mediering som jag själv kan dra, är när ett snöre knyts runt

ett finger, i syfte till att komma ihåg något särskilt. Snöret blir en symbol för

att komma ihåg något speciellt för individen och utåt sätt säger den inte så

mycket. Däremot skapas en mening och innebörd med snöret för individen i

frågan.

Två begrepp som istället Piaget använde sig av var ackommodation och

assimilation. Enligt Psykologiguiden (2019) är dessa två begrepp processer

som kompletterar varandra, när individer från tidiga år lär sig vad som hör

ihop och vad som är olika. Halldén (2011) skriver att exempel på

ackommodation och assimilation kan vara när barnen anpassar sina

medfödda sugreflexer utefter mammans bröst, där barnet lär sig hur hårt hen

ska suga för att få ut bröstmjölk. Ett ytterligare exempel som nämns av

Psykologiguiden (2019) är när barnen skapar en förståelse att alla

uniformsklädda människor inte är poliser.
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4.3 Specialpedagogik

Svensson Höstfält (2013) skriver att specialpedagogik är en tvärvetenskap,

där de vetenskapliga grunderna ligger i det filosofiska, psykologiska,

medicinska, pedagogiska och sociologiska. Specialpedagogik är ett sätt för

att arbeta medmänniskor med funktionsnedsättningar. Med specialpedagogik

avses de förhållningssätt och synsätt som används.

Svensson Höstfält (2013) refererar till Claes Nilholm som var en professor i

pedagogik med en inrikting till specialpedagogik. Nilholm presenterar enligt

Svensson Höstfält (2013) specialpedagogiken utifrån tre olika perspektiv som

presenteras nedan:

Den första kallas för den medicinska-kompensatoriska perspektivet och

betyder att den enskilda individen och huvudpersonen har olika brister som

behöver uträttas. För att det ska kunna möjlighetsgöras krävs det att bristerna

först kan identifieras, för att sedan kunna kategoriseras. Denna kategorisering

sker vanligtvis med hjälp av olika diagnoser. Så ur ett medicinskt-

kompensatoriskts perspektiv sker förklaringar inom det psykologiska eller i

det medicinska området. Ur detta perspektivet kan huvudpersonen ges hjälp

genom olika hjälpmedel eller speciella metoder som erbjuds för att kunna

avhjälpa bristerna hos olika individer.

Det andra perspektivet kallas för det kritiska perspektivet och här menas det

att funktionsnedsättningsbegreppet är relativt och borde ses utifrån ett

omgivningsperspektiv istället. Ofta finns det brister i omgivningns

anpassningar utefter människor med funktionsnedsättningar, vilken skapar en

svårighet att leva ett ”normalt” liv. Anpassas istället omgivningen mer åt

personer med någon form av funktionsnedsättning försvinner eller minimeras

funktionshindren helt. Det kritiska perspektivet ifrågesätter det som kallas för

normalisering i vårt samhälle. I detta kan frågor diskuteras så som hur det

sociala systemet ser ut eller hur kulturen människor lever i påverkar synsättet

som skapas på funktionsnedsättningar. Begreppen diagnos är någonting som

perspektivet ifrågesätter i det specialedagogiska arbetet. Är det positivt eller
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negativt med få en diagnos eller bidrar det med att den diagnotiserade blir

stämplad till att vara lite avvikande från vårt samhälle.

Det tredje perspektivet är dilemmaperspektivet. Begreppet dilemma menas

med någonting som är omöjligt att lösa, det finns både för och nackdelar med

både perspektiv. Exempel på dilemman som kan uppstå kan vara att alla

människor ska bemötas som individer, samtidigt som krav ställs på att en

diagnos behövs för att rätt åtgärder ska kunna ges. Genom att en diagnos

skapas, uppstår också en kategorsering som gör att huvudpersonen riskerar

att ses som en kategori istället för en egen individ. Vilket kan leda till att

diagnosen medverkar till att indviden ses som avvikande i vårt samhälle.

De två första perspektiven i Nilhols resonomang är till viss del motstridigt,

vilket det sista perspektivet lyfter fram. Därför används bara ett

specialpedagogiskts perspektiv i taget under de specialpedagogiska

aktiviteterna. (Svensson Höstfält, 2013)

Avslutningsvis handlar Specialpedagogik i förskolan om att eliminera hinder

för lärande i olika situationer och inom detta begreppet brukar en

specialpedagog medverka som har till sin uppgift att identifiera, medverka

samt analysera arbetet i verksamheten. Specialpedagogen ska bland annat

skapa aktiviteter där stöd till uppbyggnader av relationer, ökade

självständigheter och stöttning vid utförandet av vardagliga aktiviteter

erbjuds enligt (Svensson Höstfält, 2013). Utifrån detta arbete kan olika

hjälpverktyg eller metoder erbjudas individer vid behov och här kommer

TAKK och GAKK arbetet in genom ett specialpedagogiskt samt

sociokulturellt perspektiv, då alla individer ges sina förutsättningar till ett

lärande och detta kan ske i interaktion och i samspel med andra.

Svensson Höstfält (2013) skriver att inkludering är ett begrepp i

specialpedaogiken, som betyder att huvudpersonen räknas som en fullfärdig

medborgare som deltar i samhällslivet på likadana villkor som alla andra
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medborgare. Huvudpersonen ska känna delaktighet utefter sina egna

förutsättningar i de aktiviteter som sker.

Ett annat begrepp som Svensson Höstfält (2013) skriver om, som finns inom

specialpedagogiken är delaktighet. Detta begrepp innebär att huvudpersonen

är medveten om sin egen livsituation och att individen ingår i en gemenskap.

Det kan handla om sociala gemenskaper, arbetsgemenskaper eller andra typer

av gemenskaper.
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5 METOD

I metodkapitlet nedan beskriver jag vad som gjorts samt hur genomförande

av studien gick till. I det kommer vilka metoder som använts, vilka som

deltar i min studie där i en kort presentation av informanterna görs, hur

kontakten skedde med förskolorna och även vilka teoretiska utgångspunkter

som jag utgått ifrån i examensarbetet.

För att samla in data har jag arbetat med intervjuer för att göra en kvalitativ

undersökning, där pedagogernas egna erfarenheter och uppfattningar om

TAKK och GAKK framställs, då pedagogerna ges en flexibilatet i intervjuen

och inga färdiga svar finns färdigställda. Christoffersen och Johannessen

(2015) skriver att kvalitativa intervjuer är en metod som är flexibel och som

ger möjligheter till detaljerade samt fylliga beskrivningar i svaren. Då

pedagogerna ges möjlighet till att berätta om olika situationer och händelser

som de har upplevt under sina liv, skapas en större chans till nya nyanser och

större komplexitet i datamaterialets innehåll. En ytterligare fördel som nämns

av Christoffersen och Johannessen (2015) är att genom intervjuer kan

forskaren fråga om saker som redan har hänt i verksamheten. Vilket inte kan

göras på samma sätt om en observation hade utförts.

En svårighet som kan uppstå med kvalitativa intervjuer är att materialet som

samlas in blir väldigt brett inför analysarbetet. Christoffersen och

Johannessen (2015) skriver att det finns två former av intervjuer.

Semistrukturerade intervjuer som bygger på en intervjuguide som skapar

intervjuernas utgångspunkter i vad som är passande att veta inför studiens

syfte och frågeställningar och sen delvis strukturerade intervjuer, där redan

ett förkodat frågeformulär skapats. Mitt val under studien var som nämnts

ovan att använda mig av öppna frågor i en kvalitativ intervju, i syfte till att

inte påverka eller gå miste om pedagogernas egna tankar och upplevelser.

Under intervjuerna lades vikt vid att försöka ställa alla frågor på samma sätt

till pedagogerna, för att skapa en viss standardisering i svaren. Detta gjorde

att analysarbetet blev lättare och gick snabbare att utföra. Christoffersen och
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Johannessen (2015) skriver att strukturerade frågor går miste om intervjuens

flexibilitet och detta var någonting som ville undvikas under arbetets gång. I

mitt arbete gjordes ett frågeformulär med kvalitativa intervjuer, där

pedagogerna skulle kunna svara så öppet som möjligt. Frågorna ställdes på

precis samma sätt till alla deltagare, i syfte till att kunna skapa en viss

standardisering i arbetet. Detta gjordes för att kunna underlätta analysarbetet i

min studie.

Under analysarbetet av datamaterialet valdes en grundad teori, där

metodansatsen blev en fokuserad kodning. Kodningar är vanligt att utföra

efter kvalitativa intervjuer. En fokuserad kodning skapas då flera nyckelord

tas ut ur transkriberingsmaterialet, som symboliserar det mest frekventa och

intressanta i innehållet (Fejes och Thornberg, 2016).

Utefter dessa kodningar skapades sedan en analys utifrån studiens intervjuer.

5.1 Val av Deltagare

I studien gjordes det medvetna valet att intervjua pedagoger på tre

mångkulturella förskolor. Där endast 19 av alla 60 barn på de berörda

avdelningarna hade svenska som första språk. Detta gjorde att det

huvudsakliga skälet för språkstöd på de berörda avdelningarna var att barnen

hade annat modersmål. Två av alla de 60 barnen behövde ett extra språkstöd

på grund av autism. Intervjuerna valdes att hållas på mångkulturella förskolor,

i syfte till att få en så bred information som möjligt om språkstöd i förskolan.

Då jag av tidigare jobberfarenheter som vikarie visste om att språkstödet

TAKK och GAKK användes mer eller mindre på dessa tre förskolor, blev de

också väldigt aktuella i min studie.

Till en början kontaktades de tre olika förskolecheferna, där min studie

presenterades genom telefonkontakt. När jag sedan fick ett godkännande av

cheferna, skickades frågeformulär och samtyckesbrev (Bilaga 1) ut till

pedagogerna på förskolan. I denna information var det aktuellt att påvisa att

deltagandet var helt frivilligt och att när som helst kunde deltagandet avslutas,

utan några specifika anledningar. Vid ett senare tillfälle fick jag svar på mail
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att det var sammanlagt åtta pedagoger som var intresserade till att delta i

studien.

I studien intervjuades pedagoger i olika åldrar, för att få en bredd i den

insamlade datan. Intervjuerna ägde rum på 3 olika förskolor, på den ena

förskolan intervjuades fem pedagoger, på den andra förskolan intervjuades en

pedagog och på den tredje förskolan intervjuades två pedagoger. Presentation

av pedagogerna:

Pedagog 1, 2 och 3 arbetade på samma avdelning med barn i åldrarna 4–6 år.

Pedagog 1, utbildad lärare i lägre åldrar med 25 års erfarenhet. Pedagog 2,

utbildad förskollärare med 30 års erfarenhet. Pedagog 3, utbildad

förskollärare med 15 års erfarenhet.

Pedagog 4 och 5 arbetade på samma avdelning med barn i åldrarna 1-3 år.

Pedagog 4, utbildad lärare i lägre åldrar med tolv års erfarenheter. Pedagog 5,

utbildad barnskötare med 32 års erfarenhet.

Pedagog 6, utbildad förskollärare med 40 års erfarenhet och som jobbade på

en förskola med barn i åldrarna 2-4 år.

Pedagog 7 och 8 arbetade tillsammans på samma avdelning och förskola med

barn i åldrarna 1-3 år. Pedagog 7, utbildad förskollärare med 2 års erfarenhet.

Pedagog 8, utbildad förskollärare med 6 års erfarenhet.

5.2 Genomförande

Under detta kapitel kommer studiens genomförande att beskrivas, där

datainsamlingen och analysbearbetningen synlighetsgörs.
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Vid uppstarten av studien skapades ett informationsbrev/samtyckesbrev

(Bilaga 1), där studiens syfte, vem jag var och etiska regler som gäller

tydlighetsgjordes för deltagarna. I samtyckesbrevet var det viktigt att tydligt

förklara om studiens sekretess och att deras medverkan skulle vara

avidentifierad och inga personuppgifter användes som kunde kopplas till en

särskild person eller plats. Denna information skickades ut över mejl efter att

haft en telefonkontakt med de tre förskolecheferna på förskolorna.

Vid intervjuernas uppstart fick deltagarna skriva under och godkänna till sitt

deltagande, genom en underskrift på samtyckesbrevet. När detta var gjort

startades intervjuerna upp, där ljudinspelningar fördes. Syftet med

ljudinspelningarna var att det skulle vara lättare att komma ihåg vad som sas

och för att matrialet skulle bli så sanningsenligt som möjligt. Dessa

ljudinspelningar skedde under ett flygplansläge, för att undvika att obehöriga

gavs tillgång till materialet. Anteckningar var också någonting som utfördes.

Detta för att ge pedagogerna extra tid till att fundera på sina svar, då nya

tankar uppkom hos deltagarna under tiden svaren skrevs ner. Frågeformuläret

valdes att inte visas upp innan intervjuerna, i syftet till att få så spontana och

uppriktiga svar som möjligt till datamaterialet. Då en risk fanns att

pedagogernas egna tankar och funderingar kunde gå till spillo om en

förberedning innan intervjuerna gjordes.

Under intervjuerna tänkte jag mycket på mitt egna kroppsspråk och att

ögonkontakt gavs, för att visa pedagogerna mitt intresse i det som sas.

Intervjuerna tog emellan 20–30 minuter att utföra och vi satt på förskolornas

kontorsrum, i syfte till att få en så lugn och ostörd miljö som möjligt. Där

både jag som intervjuade och deltagaren skulle känna en trygghet, då inga

störande moment uppstod under intervjuens gång.

Kopplingar till mitt arbete kan dras till vad Trost (2010) skriver om i

betydelsen av vara neutral under sina intervjuer. Detta för att inte påverka
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deltagarna med eget tyckande. Då det aktuella i studien är den intervjuades

erfarenheter och tankar för att kunna nå studiens syfte och frågeställningar.

Detta var någonting som jag tänkte mycket på under mina intervjuer. När jag

sedan upplevde att alla frågor var besvarade avslutades intervjuerna och

traskriberingsarbetet väntade inför studiens analys.

Det som skedde först i bearbetningen av materialet var att ljudfilerna från

intervjuerna transkriberades, vilket menas med att allt som sas skrevs ner i ett

word-dokument. Under detta arbete var både mobil och dator på ett

flygplansläge. Detta menas med att materialet inte riskerade att spridas, då

den inte hamnar via någon molntjänst. När transkriberingen var färdigställd,

raderades ljudfilerna och analysarbetet kunde börja.

Under studiens analysarbete ifrån de kvalitativa intervjuer har en metodansats

använts som kallas för kodning som finns i den grundade teorin. Fejes och

Thornberg (2016) skriver om att det finns två grundläggande steg i ett

kodningsarbete, substantiv kodning och teoretisk kodning. I den substantiva

kodningen hittar man olika nyckelord eller koder i datamaterialet som har

använts hos deltagarna. I detta nämner Fejes och Thornberg (2016) att de kan

finnas två steg att gå, öppen kodning eller selektiv kodning. Det som har

använts i studiens analys är en fokuserad kodning, vilket är en liknande form

av en selektiv kodning. En fokuserad kodning identifierar en uppsättning av

koder som blir de mest centrala, betydelsefulla och mest frekventa

nyckelorden i datamaterialet. En teoretisk kodning sker sedan, då det som

framkommit under den fokuserade kodningen utvecklas och analyseras med

hjälp av olika teoretiska begrepp som passar in i analysarbetets

kodningsresultat. (Fejes och Thornberg, 2016)

Det första steget i kodningsarbetet som skedde i studien var att

transkriberingsmaterialet lästes flera gånger, i syfte till för att få en så bra

helhetssyn på materialet som möjligt. Därefter gjordes analysen med hjälp av
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ett fokuserat kodningsarbete med nyckelord och kategorier som framställde

det mest centrala och det mest frekventa i datamaterialet. För att lyckas göra

materialet så överskådligt som möjligt, strök jag över alla nyckelord med

färgglada överstryckningspennor. Detta var någonting som Fejes och

Thornberg (2016) tipsade om, då det blir lättare att se tydliga mönster i sitt

kodande.

Då studiens syfte och frågeställningar var att veta mer om pedagogernas

uppfattning om hur de arbetar kring TAKK och GAKK, valdes olika citat ut i

resultatet för att förtydliga pedagogernas berättande. Där sen, olika nyckelord

diskuteras och kopplingar gjordes till teoretiska begrepp i analysen.

Nyckelorden och koderna är det som genomsyras mest i det som sägs och det

som är viktigt att kunna förmedla med sin studie och dess tänkta syfte.

5.3 Reliabilitet och validitet

Bryman (2011) skriver om reliabilitetens och validitetens betydelse i

forskningsarbeten. Validitet avser att jag samlar in den data som är relevant i

sammanhanget medans reliabilitet avser att jag samlar in denna data på ett

tillförlitligt sätt att insamling och databearbetning sker på ett genomskinligt

sätt. Då kvalitativa intervjuer gjordes i mitt arbete var det svårt att veta exakt

hur starka dessa två var, då undersökningarna gick ut på öppna frågor om

pedagogers egna erfarenheter. Därav kan det finnas en svårighet att veta om

jag hade fått exakt samma resultat och svar om det gjordes igen, då min

studie endast bygger på 8 styckens pedagoger uppfattningar om TAKK och

GAKK. Det som jag gjorde för att kunna förstärka reliabiliteten och

validiteten i undersökningen var att jag ställde samma frågor på likadant sätt

till alla deltagare, då olika sätt och formuleringar kan ha en betydande del för

resultatets utgång. Under intervjuernas gång försökte jag ge deltagarna egen

tid att tänka och jag undvek att kommentera svaren, dels för att undvika

påverkan av svaren samt för att intervjuerna skulle vara så lika framställda

som möjligt. Någonting mer som möjlighetsgjorde en reliabilitet i studien var

att jag valde att intervjua pedagoger som hade en kunskap och erfarenhet om
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TAKK och GAKK som jag vill undersöka. Detta gav en trovärdighet till

materialets innehåll.

5.4 Etiska överväganden

I ett forskningsarbete finns det flera etiska överväganden som måste tas till

hänsyn till. För att kunna möjlighetsgöra min undersökning i verksamheten

var det först viktigt att kontakta olika förskolechefer för att få ett

godkännande till att få utföra mina intervjuer. Samtycket i min forskning

skedde både verbalt samt skriftligt genom en samtyckesblankett som jag

framställde (bilaga 1). Konfidentialitets kravet i undersökningen innebär att

uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen annan kan komma åt

innehållet, därav var jag tydlig med att ljudinspelningarna som spelades in,

skulle ligga i ett flygplansläge för att undvika molntjänster och efter

transkriberingen raderas, då innehållet dels endast ska användas till min

studie och ingenting annat. Molntjänsten var av under hela transkriberingen

för att sedan förstöras så att ingen utomstående samt obehörig skulle kunna ta

en del av materialet. Det var också viktigt med en tydlighet att deltagarna i

undersökning skulle vara helt avidentifierade både i analysen samt i

rapporteringen. Alla personuppgifter avidentifieras till fiktiva namn och inga

specifika miljöer uppges som kan avslöja förskolans placering, då allt som

kan kopplas till personer anses vara personuppgifter. Dessa forskningsetiska

principer var jag väldigt tydlig med innan arbetets gång. Någonting mer som

var viktigt innan intervjuerna var att deltagarna var införstådda i att när som

helt kunde de dra sig ur sitt deltagande utan att uppge någon som helst

särskild anledning. I god forskningssed av Vetenskapsrådet (2017), skrivs det

om olika uppförandeskrav som ska hållas för forskarrollen i undersökningen.

Sammanfattningsvis ska forskaren tala sanning med sin forskning, medvetet

redovisa samt granska utgångspunkter i studien, öppet redovisa metod samt

resultat, inte stjäla andras forskares resultat. Fortsättningsvis ska forskaren

också öppet redovisa kommersiella intressen samt bindningar, ha en god

ordning i forskningen och i detta speciellt bland dokumentation och
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arkiveringen. Vetenskapsrådet (2017) skriver också att det ska strävas utefter

att inte skapa skada för människor, miljö, djur under forskningen samt att

forskaren ska vara rättvis i bedömningen av andras forskningsarbete. Löfdahl

(2014) skriver att det är viktigt att deltagarna vet i förväg alla eventuella

orsaker som kan påverka intervjun för ett så bra resultat som möjligt, som

exempelvis ur min studie att ljudinspelningar skulle hållas. Därav var

informationens tydlighet väldigt central i förarbetet inför själva intervjuerna,

både genom ett informationsblad som helst inte ska uppta mer än ett A4-

papper samt genom den verbala kommunikationen med deltagarna inför

intervjuerna.
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6 RESULTAT

I detta kapitel kommer resultat från min studie diskuteras på ett överskådligt

samt sammanfattande sätt. Till en början kommer analysarbetets

tillvägagångssätt genom kodningsarbetet förklaras. Därefter kommer fyra

utvalda citat ifrån intervjuerna att framställas, där nyckelorden från

kodningsarbetet kommer diskuteras. Därefter kommer resultatets analys

framställas.

6.1 Kodning i analysarbeten

Under mitt analysarbete av studiens datamaterial gjordes kodningar för att

framställa ett så tydligt svar som möjligt av mitt arbete. Ett analysarbete

börjar alltid med att läsa igenom datamatrialet några gånger, i syfte till att

hitta det resultat som studien vill undersöka. Efter detta görs kodningar där

nyckelord väljs ut som ska hjälpa till att sammanställa studiens resultat.

Följande kommer exempel på nyckelord som uppstod under studiens

kodningsarbete.

De flesta informanterna under intervjuerna pratade om vårdnadshavares

engagemang och här kommer ett exempel som tydligt uttrycker vad

informanterna sa.

- Ja, det anser jag, då vårdadshavares engagemang nästan blir ett

måste för barnens möjlighet till språklärande. Vårdadshavarna ska

vara goda förebilder för barnen, då barnen ofta tar efter. Sen tror jag

det blir extra viktigt för barnen som endast går 15 timmar i veckan på

förskolan, då de behöver träna hemma också lite på TAKK och GAKK

för att barnen ska hinna uppnå ett lärande. Sen tänker jag att
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föräldrarkontakten också blir bättre genom ett sammarbete mellan

förskolan och hemmen, det skapas en bro.

I detta citat kan flera nyckelord tas ut. Dessa är följande: goda förebilder, 15

timmars barn och en bro. Dessa nyckelord blir viktiga i studiens resultat, då

kopplingar kan dras till Vygotskij`s tankar om den sociokulturella

utvecklingen och Piagéts tankar om barns kognetiva förmåga, där barn

utvecklas i stadier. Här kommer även det specialpedagogiska perspektivet in,

då extra stöttning ges till de barnen vid behovet. I detta citat ansåg pedagogen

att det blir extra viktigt med engagerade vårdnadshavare hos 15 timmars

barnen. Detta för att barnen ska hinna få en chans till att lära sig TAKK och

GAKK och för att kunna skapa en språkutveckling. Samtliga pedagoger

ansåg vårdnadshavarens roll i användandet som viktigt.

Det som genomsyrade samtliga deltagarnas svar under intervjuerna var det

stora behovet av TAKK och GAKK i förskolan. Därför kommer det här ett

exempel av citat som tydligt uttrycker pedagogernas svar.

-Ja, men det är ett stort behov på vår förskola, mest tecken just

nu men absolut bilder också. Beror lite på barngrupperna.

Bildstödet kommer ofta med ett extra behov av stöd tänker jag,

som exempel vid autism kanske. Medans tecken kanske används

mer åt alla mer eller mindre. Vi har ett barn nu tillexempel som

har ett behov av bildstöd och du kan tänka dig vilken frustration

som skapas om du inte kan förstå eller kan göra dig förstådd på

någon viss, jättejobbigt! Sen anser jag att alla barn är i ett

behov av stödet, främst tecken då som sagt, alla använder det i

olika utsträckningar. Viktigt med tecken är bara att det används

tillsammans med det verbala, inget slår ut det andra utan det

kombineras tillsammans. Sen kan bildstödet också vara bra för
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barnen till att se dagens rutiner och. för att förbereda barnen

med bilder om vad som göras senare, om det finns en tedans till

svårigheter att avbryta sin lek eller aktivitet. Därför anser jag

att det finns ett behov mer eller mindre för alla barn med TAKK

och GAKK.

I detta citat kan flera nyckelord tas ut. Dessa är följande: stort behov,

kombinerande och varierande. Varför dessa nyckelord valdes ut som centrala

i resultatet, var för att de synlighetsgör hur pedagogerna ser på TAKK och

GAKK användadets behov i förskolan. Detta blev aktuellt att ha med i

resultaten, då en av studiens frågeställningar handlar om vad pedagogernas

uppfattning är om TAKK och GAKK som hjälpmedel i förskolan. I den

frågan visade samtliga pedagoger en väldigt positiv inställning för

språkstödet och att behovet var väldigt stort av olika anledningar. I citatet

nämns två exempel på anledningar för användning av språkstödet och det var

mångkulturell förskola och autism. Här kommer också det

specialpedagogiska och sociokulturella perspektivet in, då vikt läggs vid att

erbjuda språkligt stöd för alla barn, speciellt för barn vid ett större behov.

Nyckelordet kombinerande blev centralt då samtliga pedagoger som

intervjuades sa att inget för slå ut varandra. Stödet ska fungera som en

förstärkning till det verbala. Annars fanns det risk till att barnen blir bekväma

i sitt användande. Avslutningsvis blev nyckelordet varierande också aktuellt

att ha med, då det visar på vad de flesta svarade i intervjuerna om förskolans

behov av stödet. Resultatet visade på att GAKK oftast medföljer vid ett större

behov och att TAKK är ett stöd mer för alla barnen enligt pedagogerna. Alla

pedagoger svarade att vart behovet ligger mest, beror helt på vilken

barngrupp som finns tillgänglig.

Då studien syfte är att bidra med kunskap om pedagogers arbete med och

kunskap om TAKK och GAKK i förskolan valdes detta citat ut, i syfte till att
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synlighetsgöra hur och när detta språkstöd används i förskolan. Både positiva

och negativa aspekter nämns i det utvalda citatet och den täcker upp det

mesta som sas av pedagogerna vid intervjuerna.

-Det används mest i det vardagliga skulle jag säga. Dock

borde det kanske användas mer ändå. Kanske i den

spontana leken också och inte bara vid samlingar och vid

påklädnader som är de vanligaste situationerna som det

används här. Sen ska det faktiskt inte heller tvingas fram,

för då försvinner syftet lite och det blir jobbigt och kan i

vissa fall kännas lite utpekande. Det ska lekas fram

tillsammans med barnen, då sker det ett bra lärande. TAKK

används nog mest på samlingen av oss vid fruktsången och

när barnen ska välja vilken frukt hen vill ha. GAKK

använder vi inte så jättemycket nu på vår avdelning i alla

fall, men det beror på vart behovet finns. Ett tag hade vi

mer GAKK än TAKK här. Beror helt på storleken av

behovet i barngruppen tänker jag!

Utifrån detta citat kan tre olika nyckelord tas ut vilka är frivilligt, spontana

leken och varierande. Dessa nyckelord blir centrala då det blir ord som visar

på viktiga aspekter till användandet. Pedagogen uttrycker att användandet

måste vara frivilligt, för att ett lärande ens ska kunna uppstå. Då det annars

bara blir ett jobbigt moment och därav försvinner språkstödets syfte. Även

här nämns nyckelordet varierande, vilket visar på att när stödet ska användas,

beror på barngruppens behov just då. En annan aspekt som nämns i citatet, är

om en önskan av att TAKK och GAKK borde användas mer i de spontana

aktiviteterna. Detta var någonting som flera av pedagogerna sa. En anledning

till varför språkstödet oftast användes vid speciella situationer, kunde bero på

en viss osäkerhet i det spontana användandet uttryckte en av pedagogerna. Då

det föll sig mer naturligt att använda sig av teckenstöd och bilder i samband
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med förberedda aktiviteter. Dessa tre nyckelord kan tolkas utifrån ett

specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv, där stödet ska användas på

ett lekfullt sätt i interaktion och samspel med andra individer i gruppen. Valet

av vilket hjälpmedel som används mest beror på barngruppens storlek av

behov och här kommer specialpedagogiken in, då ett extra stöd ges till de

barnen vid behovet.

Då TAKK och GAKK möjlighetsgör en språkutveckling hos de flesta barnen,

blir det viktigt i studien att visa för och nackdelar med språkverktygen. Alla

pedagoger som intervjuades var överens om att den stora svårigheten i

användandet av TAKK och GAKK var bristen av kunskap och utbildningar

för pedagogerna. Då det knappt hade erbjudits flera av dem. Följande

kommer ett utvalt citat som uttrycker vad pedagogerna sa.

-Någonting som jag anser skulle kunna vara en svårighet i

användandet är bristen på erbjudna utbildningar, vilket kan

leda till en viss osäkerhet tror jag. Pedagogerna kanske då blir

rädda för att göra fel i sitt tecknande och undviker användandet.

Vilket är jättesynd då det är ett bra hjälpmedel för barnen. Jag

kan vara ärlig med att jag var lite skeptiskt först, men mer jag

har sett barnens utveckling tack vara TAKK och GAKK, desto

mer positiv har jag blivit. Så tror jag var lite skeptiskt på grund

av min osäkerhet och visste inte om det bara var en `trend eller

något som skulle stanna kvar i förskolan. Är man osäker är det

ändå bättre att teckna lite, än ingenting alls. Allt handlar om

inställning känner jag.

Nyckelorden som framkom under detta citatet var osäkerhet och inställning,

där svårigheten i användandet främst handlade om en för liten möjlighet till

utbildning om TAKK och GAKK. Detta enligt samtliga pedagoger i

intervjuerna kunde leda till en viss osäkerhet i användandet, vilket inte
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gynnade barnen. Flera av pedagogerna uttryckte att det var bättre att teckna

litegrann, än ingenting alls och att allt handlade om vilken inställning

pedagogerna har. Då detta var aspekter som alla pedagoger tryckte på blev

dessa nyckelord centrala i mitt resultat.

Utöver dessa gemensamma nyckelord om TAKK och GAKK´s svårigheter,

framkom det ytterligare en aspekt från pedagogerna om språkverktygens

svårigheter. Detta var att hen upplevde svårigheter med GAKK, då

bildmaterialet alltid bör vara nära till hands för att lärandet ska bli smidigt.

En möjlig lösning på denna svårighet, förklarades kunna vara att ha en

knippe bilder på sig hela tiden, i syfte till att materialet ska kunna vara så

lättillgängligt som möjligt. Denna problemlösning framkom hos tre av

pedagogerna som intervjuades.

6.2 ANALYS

Här kommer en utförligare analys på kodningens nyckelord i studien, där

passande teorier och begrepp kopplas samman till resultatet. Kopplingarna

som dras i analysen är begrepp som refererats i studiens tidigare teori.

Då resultatet visade vikten av att vi vuxna agerar som goda förebilder för

barn, där en bro också kan skapas mellan förskolan och hemmet, blir de

sociala relationerna centrala. Extra viktigt blir det för 15 timmars barnen att

vårdadshavarna också är engagerande i arbetet med TAKK och GAKK.

I dessa nyckelord ifrån studiens datamaterial blir språkutvecklingen viktig,

där både Vygotskij`s tankar om sociala relationer kan tolkas, då ett lärande

sker i interaktion med andra och begreppet `Zone of proximal development`

passar in, då begreppet menas med vad en person kan uppnå med hjälp av

någon annan som kan. Detta begrepp blir aktuellt, då lärandet i studien tolkas

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Även Piagét´s kognetiva tänk kan tolkas

här, då ett specialpedagogiskt perspektiv tas till hänsyn till, då en vikt ligger i

de individuella barnens utvecklingsfas, som i exemplet för 15 timmars barnen.
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Ytterligare teoretiskt begrepp som kan nämnas är inkludering, där alla räknas

som fullvärdiga medborgare där alla ska få känna en delaktighet utefter sina

egna förutsättningar. Detta gjordes då pedagogerna tryckte på i resultatet att

TAKK och GAKK är viktigt för alla barnen. I nyckelordet en bro, skapades

också det teoretiska begreppet delaktighet, då det både kan tolkas utifrån ett

sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv, där förbättrade sociala

relationer grupperna emellan skapades genom att tillsammans arbeta med

språkstöd för barnen. Med grupper syftar jag på föräldrargrupperna,

barngrupperna och verksamhetgrupperna.

I analysen framkom det att de berörda förskolorna hade ett stort behov av

stödet och detta pågrund av olika orsaker. Exempel på några orsaker som

nämndes under intervjuerna var mångkulturella förskolor, där många barn

med olika modersmål fanns och barn med autism. Här kan Vygotskij kopplas

samman med resultatet och specialpedagogiken, då han hade ett stort intresse

för barn med funktionsnedsättningar eller andra orsaker till språksvårigheter

hos barn. Piagét har också en koppling till nyckelordet stort behov, då han

hade ett specialpedagogiskt tänk, där barn utvecklas individuellt och i olika

faser.

Flera pedagoger ifrån intervjuerna la vikt vid att TAKK och GAKK ska vara

ett redskap som används i kombination till det verbala och inget ska utesluta

varandra. I detta kommer det sociokulturella perspektivet in där Vygotskij`s

begrepp mediering framkommer. Detta genom att individer utvecklas genom

att använda sig av och lär sig använda olika fysiska redskap och språkliga

redskap som samhället har utformat. TAKK och GAKK blir här ett passande

exempel för den sociokulturella medieringen.

I kodningen av datamaterialet skapades nyckelordet varierande vid två olika

frågeställningar. Detta visade på en viss flexibilitet hos pedagogerna.

Beroende på storleken av behovet i barngruppen användes TAKK och

GAKK olika mycket. Fanns ett större behov var det GAKK som användes

mer och vid ett mindre behov användes istället TAKK enligt de flesta

pedagogerna som intervjuades. En tolkning kan skapas utifrån ett
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specialpedagogiskt perspektiv, då användandet varierar utefter barnens

individuella behov i barngruppen.

Det sociokulturella perspektivet kan tolkas utifrån nyckelorden frivilligt och

den spontana leken, eftersom TAKK och GAKK ska på ett lekfullt sätt

användas i interaktion med andra. Avslutningsvis i studiens analys kan

nyckelbegreppen osäkerhet och inställning kopplas till det sociokulturella

perspektivet. Anledningen till det är att samtliga pedagoger under

intervjuerna såg bristen på kunskap som den största svårigheten i

användandet av TAKK och GAKK. Tre av pedagogerna som intervjuades sa

att det var viktigt att hålla kunskapen levande i arbetslagen genom

regelbunda samtal om TAKK och GAKK. Hålls kunskapen levande, kan en

trygghet skapas i användandet av språkverktygen.

6.3 Sammanfattning av studiens resultat

Studiens resultat kan tolkas utifrån ett sociokulturellt och specialpedagogiskt

perspektiv. Sammanfattningsvis visar resultatet på att TAKK och GAKK är

ett språkverktyg som ses som ett väldigt positivt hjälpmedel hos de delaktiga

pedagogerna i studien. Samtliga pedagoger ansåg att behovet av TAKK och

GAKK var stort i verksamheten och behovet varierar beroende på vilken

barngrupp som fanns på förskolan. Studien visar på att pedagogerna lägger en

stor vikt vid att både de själva och vårdnadshavarna ska vara goda förebilder

för barn och då ett samarbete uppstår hemmet och verksamheten emellan

skapas goda sociala relationer där emellan. För att ett lärande ska ske visar

resultatet på att språkvertygen ska användas på ett lekfyllt och spännande sätt.

Där inga individer ska känna sig tvingade eller utpekade. Svårigheterna som

upplevdes hos de intervjuade pedagogerna låg i en brist i erbjudna

utbildningar om TAKK och GAKK arbetet. Detta resulterade i en osäkerhet

och okunskap i användandet.
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7 DISKUSSION

Under detta kapitel kommer jag diskutera resultat, metod, svårigheter,

slutsatser och ett vidare perspektiv på arbetet kring TAKK och GAKK som

skapats under studiens gång.

7.1 Resultatdiskussion

I studiens resultat visade det sig att pedagogernas uppfattningar om

användandet av TAKK och GAKK sågs som ett positivt komplement för det

verbala språket i barns utveckling. I detta kan Barker, Akaba, Brady och

Thiemann-Bourque (2013) kopplas samman, då de skriver att det är tack vare

alternativt stöd (AKK) som barn med stora talförluster kan förbättra sin

kommunikation något väsentligt mycket. Fortsättningsvis skriver de att

AKK:s syfte är att skapa ökade möjligheter för kommunikationen genom att

tillge ett ytterligare komplement. I min studie var pedagogerna väldigt noga

med att TAKK och GAKK skulle fungera som ett komplement och inte slå ut

det verbala. Då det istället kan stoppa upp språkutveckling, då vissa barn blir

bekväma i sina pekgester och struntar i det verbala helt. Ytterligare en aspekt

som uppstod under intervjuerna, till varför språkverktygen blir viktiga i barns

språkutveckling, var att barns eventuella frustrationer att inte bli förstådda

och medräknade minskade. Eftersom det verbala förstärks med hjälp av

användningen av TAKK och GAKK.

En till koppling som kan göras till Barker, Akaba, Brady och Thiemann-

Bourque`s (2013) avhandling var att de tryckte på att AKK visade positiva

resultat, särskilt hos de små barnens utveckling och detta var något som alla

pedagoger sa under studiens intervjuer också. Om barnen fick lära sig TAKK

och GAKK i förskolan från början, resulterades det i ett snabbare lärande hos

de flesta barnen. Ur denna aspekt kan Lüke, Ritterfeld, Grimminger,

Liszkowski, Rohlfing`s (2017) avhandling också kopplas samman, då deras

studie visade på att barn som tidigt använder sig av pekgester utvecklade en

typisk språkutveckling, medan barnen som använde pekgester senare såg som
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sent utvecklade inför språkutvecklingen. I detta kan både ett sociokulturellt

perspektiv och specialpedagogiskt perspektiv tolkas, där barnens individuella

utveckling diskuteras och ett lärande sker i interaktion med andra människor.

Jean Piagets utvecklingsteori kan tolkas i Lüke, Ritterfeld, Grimminger,

Liszkowski, Rohlfing`s (2017) avhandling. Då barnen förväntades använda

sig av pekgester i ett visst ålderstadie. Uppstod inte pekgesterna som

förväntades inom en viss tidsram, sågs det som lite avvikande och som en

försening i språkutveckling.

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska förskoleverksamheten

sträva utefter att utbildningen vilar på en demokratisk grund samt att hänsyn

tas till alla barns olika behov och förutsättningar i förskolan. Då detta görs,

skapar alla barn en så bra utveckling som möjligt. Det nämns också att

verksamheten ska främja aktning för alla människors egenvärde samt för en

hållbar utveckling. Dessa läroplansmål visar på ett specialpedagogiskt

perspektiv som min studie har grundat sig i. Där det individuella barnets inre

utveckling respekteras och tas till hänsyn till. I studiens resultat visade det sig

att TAKK och GAKK användandet varierade beroende på vilket behov

barngruppen hade mest. Fanns det ett större behov var det GAKK som

användes mer som stöttning och var det ett mindre behov av språkstödet var

det TAKK som användes mest. I detta resultat kan jag se att det

specialedagogiska perspektivet genomsyras, då utbildningen anpassas efter

barnens behov, i syfte till att alla individer ska kunna respekteras och

utvecklas.

I intervjuerna uttrycktes en önskan hos flera av pedagogerna att TAKK och

GAKK borde användas i flera situationer utöver de styrda aktiviteterna. De

vanligaste situationer som språkverktygen användes på förskolorna var vid

sångsamlingar, fruktstunder, matsituationer, lämningar eller vid av och

påklädningar. Min uppfattning här är att detta beror på en viss osäkerhet i det

spontana användandet. Då samtliga pedagoger sa att den största svårigheten

ligger i att det inte har erbjudits tillräckligt mycket utbildningar för TAKK

och GAKK. Flera av informanterna fick till och med be om ett förtydligande

i vad begreppet GAKK betyder och det var inte förräns efter det,
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pedagogerna förstod att de använder GAKK mer eller mindre varje dag

beroende på barngruppens behov. Min uppfattning om TAKK och GAKK

efter intervjuerna var att en större kunskap fanns om TAKK, då det användes

lite mer för alla barn. När behovet av GAKK fanns, hade barnet oftast ett

större behov av stödet och en logoped eller specialpedagog fanns med i

bilden. I Kapalková, Polišenská, Süssovás (2015) avhandling om barns

ordlärande med hjälp av TAKK och GAKK visade resultaten på att barnens

språkutveckling gynnades i användandet och i detta främst genom TAKK

verktyget. I deras studie var kunskapen som bäst vid första testtillfället efter

barnens inlärning. Detta kan kopplas samman till mina intervjuer, då

pedagogerna la vikt vid att TAKK är en färskvara, vilket gör det viktigt att

regelbundet diskutera i arbetsgruppen om hjälpmedlet.

Min uppfattning efter arbetets gång med resultatet är att om hjälpmedlerna

TAKK och GAKK används mer regelbundet i förskolan arbete, blir det också

en naturligare del in i verksamheten. Som flertalet av pedagogerna uttryckte

sig i intervjuerna så är det viktigt att använda sig av TAKK och GAKK,

hellre litegrann än ingenting alls om en osäkerhet finns. Görs detta kan större

möjligheter skapas till barns språkutvecklingar.

I en av intervjuerna uttryckdes det att bristen på utbildningar borde bli en ny

chefsfråga på förskolan, då mer utbildningar behövdes för att en större

trygghet skulle uppnås. Detta för att pedagogerna ska vara goda förebilder

och leka fram lärandet genom hjälpmedlerna. Görs detta kan barnen lockas

till att bli medforskare. Vårdnadshavarnas roll i användandet blir också

central enligt studiens resultat, då de också ska vara goda förebilder för

barnen. Här tänker jag att inte bara barnen gynnas, då även en förbättrad

kontakt hemmet och verksamheten emellan kan skapas genom TAKK och

GAKK. Denna aspekt framkom också under intervjuerna.

Avslutningsvis i min resultatdiskussion ser jag en röd tråd i studien. Då syftet

var att bidra med kunskap om pedagogers arbete med och kunskap om

TAKK och GAKK i förskolan. Detta syfte uppnås då pedagogernas
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uppfattning om hjälpmedlerna framställs på ett tydligt sätt genom ett

kodningsarbete utifrån mina kvalitativa intervjuer.

7.2 Metoddiskussion

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valdes kvalitativa

intervjuer som metod, där åtta stycken pedagoger intervjuades på tre olika

förskolor. Denna metod ansågs vara passande då jag ville bidra med kunskap

om hur pedagogerna såg på språkverktygen i förskolan och hur de arbetade

med TAKK och GAKK, i syfte till möjlighetsgöra en språkutveckling hos

barn. Christoffersen och Johannssen (2015) skriver om att människors olika

uppfattningar och erfarenhet framkommer som bäst när de som intervjuas

själva får bestämma vad som ska sägas och inte sägas. Därför blev kvalitativa

intervjuer väldigt aktuellt i min studie, då en flexibilitet i svaren skapas.

Eftersom deltagarna får möjlighet till ett mer spontant svarande utan

färdigställda svar. I studien gjordes också ett medveten val av att endast

intervjua på mångkulturella förskolor, där arbetet med TAKK och GAKK

användes dagligen mer eller mindre. Detta gjordes för att jag ville skapa ett

så rikt datamaterial som möjligt. Nu i efterhand skulle det vara intressant att

ha intervjuat på ännu fler förskolor eller också på färre mångkulturella

förskolor, för att se om det finns några fler eventuella negativa aspekter med

användandet. Då samtliga pedagoger som intervjuades var väldigt positiva

inför språkverktygen TAKK och GAKK. Detta hade förmodligen gett en

ännu större bredd i datamaterialet nu i efterhand, då samtliga pedagoger som

intervjuade svarade relativt lika på frågorna.

Ett medvetet val inför intervjuerna gjordes och det var att inte gå ut med

frågeformuläret innan till pedagogerna. Då jag ville få så spontana svar som

möjligt i de kvalitativa intervjuerna. Jag såg en risk i att om frågeformuläret

visas i förväg kunde pedagogernas spontana svar ”försvinna”, eftersom en

förberedelse kunde ske i vad som anses vara de ”rätta” svaren på frågorna. Ur
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detta val anser jag att pedagogerna svarade ärligt och spontant på intervjuens

frågor.

En problematik som kan uppstå när metoden kvalitativa intervjuer utförs är

att pedagogerna blir nervösa inför sitt deltagande, till exempel när

ljudinspelningar görs. Vid dessa situationer är det viktigt med ett närvarande

och lugnt kroppspråk som forskare, där tydliga instruktioner ges. Någonting

mer som kunde påverka deltagarna och intervjuens resultat var miljön.

Genom att ha en avslappnande och ostörd miljö under intervjuens gång kan

deltagarnas nervositet minimeras. Detta för att inte några störande moment

påverkar pedagogernas medverkan. Så studiens intervjuer hölls på

förskolornas kontorsrum, samtidigt som när de större barnen var ute och lekte

på förmiddagen och de små barnen låg och sov efter maten. Dessa tider

passade både mig och alla deltagande bra, då chansen till att bli avbrutna blev

minimal och intervjuerna störde inte förskolornas vardagliga rutiner.

Under intervjuernas gång var jag noga med att inte försöka påverka

pedagogerna, då det var deras spontana svar och uppfattningar som jag ville

åt till mitt datamaterial. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att det

är nödvändigt att alla deltagare ges samma frågor och att en viss

standardisering sker i de kvalitativa intervjuerna. Eftersom analysarbetet och

sammanställningen blir både snabbare och lättare att utföra.

En tanke som uppstod under studien var att resultatet hade kunnat påverkats

om jag hade kombinerat intervjuerna med observationer efteråt. I syfte till att

stärka samt koppla ihop det som sagt i intervjuerna och det som sker praktiskt

på förskolan. Genom detta hade en tydligare helhetsbild skapats. Vid denna

kombination av metoder finns en risk att pedagogerna känner sig iakttagna i

sitt agerande, därför kan det vara en god ide att utföra sin observation under

en fältstudie med fler tillfällen. Detta gör det lättare för forskaren att fånga de

spontana handlingarna som pedagogerna utför tror jag. Jag tänker att

intervjuer och observationer tillsammans hade varit intressant att utföra, dock

upplevdes en viss tidspress inför arbetet vilket gjorde att intervjuerna

prioriterades först då studien gick ut på att ta reda på hur pedagogernas
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uppfattning var om TAKK och GAKK som språkverktyg. Här hade en

svårighet uppstått om bara observationer hade gjorts, då det inte hade gått att

se pedagogernas uppfattningar på samma sätt. Det går inte att se vad en

pedagog tänker.

Intervjuerna utfördes inom en tidsram på 1,5 vecka. Efter intervjuerna satte

jag mig med transkriberingen så fort som möjligt. Då jag ville ha alla detaljer

så färskt som möjligt i huvudet, trots att ljudinspelningar gjordes. Utöver att

spela in ljud fördes också anteckningar. Vilket var passande då jag märkte att

pedagogerna kom på nya saker att säga medans jag skrev. Gott om tid gavs

till deltgarna på varje fråga under intervjuerna.

Avslutningsvis var det roligt att se i analysarbetet av resultatet att en positiv

inställning finns för arbetet kring TAKK och GAKK. Där en röd tråd kunde

dras genom de flesta svaren, dock hade varje intervju någon form av egen

intressant vinkling av svaren, vilket ur min synvinkel var intressant att höra.

7.3 Slutsatser

Slutsatserna i studien blev att arbetet kring språkstödet TAKK och GAKK

sågs som centralt för allas barns rätt till en kommunikation, där teckenstödet

och bildstödet blev en kompletterande kommunikation för barn med

språksvårigheter utifrån olika anledningar, exempel som framkom på de

intervjuade förskolorna var barn med annat modersmål och autism.

Intervjuerna visade på att beroende på vilket behov barngruppen har

varierade användandet av TAKK och GAKK. TAKK användes mer som

hjälpmedel för alla barnens språkutveckling. Medans GAKK oftast användes

när barnen hade ett större behov av stöttning i kommunikationen och

samspelet.

Den svårighet som samtliga pedagoger uttryckte om TAKK och GAKK var

bristen av erbjudna utbildningar. Denna brist skapade en osäkerhet i

pedagogernas användande vilket inte gynnande barnens utveckling. Då
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pedagogerna ska vara goda förebilder i användandet av språkstödet. Detta var

någonting som sågs som ett större problem, vilket inte framkommit

någonting alls i den lästa litteraturen. Denna skillnad kan däremot inte

fastställas helt heller i en helhet, då min undersökning endast gjorts på tre

olika förskolor och täcker inte Sveriges hela förskoleverksamhet.

Någonting som både Vygotskij och deltagarna i min studie la stor vikt vid,

var att barn behöver ett lärande samt en kommunikation så tidigt som möjligt

i sina liv. Detta för att uppnå en så bra och tydlig utveckling som möjligt. Då

teckenstöd och bildstöd förstärker det verbala språket. Utifrån TAKK och

GAKK kan både ett specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv skapas,

där lärandet sker individuellt hos barnen genom interaktion med andra

individer på olika sätt.

Metodvalet i arbetet var kvalitativa intervjuer, där pedagogernas egna

erfarenheter och uppfattningar om TAKK och GAKK arbetet framkom på ett

ärligt och öppet sätt. Detta för att jag gjorde ett medveten val av att inte

erbjuda

möjligheten till förberedelser genom att visa frågeformuläret innan

intervjuerna. Då jag såg en risk till att pedagoger svarar på vad de tror

är ”rätt”, istället för vad de egentligen tyckte. Detta val tror jag gav en större

trovärdighet i sitt innehåll.

7.4 Ett vidare perspektiv

Eftersom studiens resultat visade på att vårdnadshavarnas roll också blir en

vikig del i barnens språkutveckling, tänker jag att det hade varit spännande

att undersöka vidare hur vårdnadshavarnas uppfattning är om användandet av

språkstödet TAKK och GAKK i förskolan.

Ytterligare en tanke som jag skulle vilja utföra i ett vidare perspektiv, är att

göra en liknande studie igen och då på ännu flera förskolor. I syfte till att se
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om ett lika positivt resultat uppstår igen. Då det var svårt att hitta negativa

saker om arbetsätten GAKK och TAKK på de förskolorna som intervjuades.

Avlutningsvis till examensarbetet skulle jag vilja framföra att TAKK och

GAKK är någonting som under arbetets gång verkligen fångat upp min

uppmärksamhet och det är ett arbetssätt som jag kommer vilja använda mig

av ute i den verkliga förskoleverksamheten sen efter studierna. Dels för att

jag ser många fördelar med användandet och för att arbetet kan tolkas genom

ett sociokulturellt perspektiv, vilket passar mig väldigt bra i hur jag vill

arbete i framtiden.
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Bilaga 1

Informations samt samtyckesbrev.

Mitt namn är Julia Vizlin och jag läser till förskollärare på Karlstad

Universitet. Jag läser nu min 6:e termin som är den näst sista termin, vilket

innebär att det är dags för mig att skriva mitt examensarbete. Jag har valt att

skriva ett arbete om estetik, där mitt syfte kommer vara att bidra till en mer

kunskap o vilka estetiska hjälpmedel som finns för barns språkutveckling i

verksamheten.

För att utföra min tänkta studie, skulle jag vilja ha enskilda intervjuer med er

pedagoger på förskolan, under vecka 48–49. Intervjun kommer att beröra din

erfarenhet av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande

kommunikation) och GAKK (grafisk alternativ och kompletterande

kommunikation). Intervjuerna beräknas ta omkring 40–60 minuter. Jag

kommer att spela in intervjuerna för att öka tillförlitligheten i studien.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan orsak. Det

material som samlas in, kommer endast att användas i min studie och inga

obehöriga kommer kunna ta del av informationen. Studien kommer att

presenteras i ett examensarbete på Karlstads Universitet och kommer

publiceras i databasen Diva i ett slutgiltigt format, därefter kommer all

insamlade data förstöras. Forskningsetiska principer kommer att följas under

arbetets gång och inga personuppgifter så som namn, platser eller förskolor

kommer skrivas ut. Alla personuppgifter avidentifieras till fiktiva namn. Du

kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.

Hoppas att jag har väckt ett intresse och tack på förhand att ni vill bidra till

mitt studie. Finns det funderingar eller frågor om att delta är det bara att

kontakta mig via mail eller telefon.

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan

avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.
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Ort/Datum Ort/Datum
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Studentens underskrift Deltagarens underskrift

………………………………………

………………………………………………………..

NAMNFÖRTYDLIGANDE NAMNFÖRTYDLIGANDE

………………………………… ………………………………………

………………….
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Bilaga 2

Frågeformulär- Intervjufrågor till pedagogerna på förskolan.
1. Vilken utbildning har du?

2. Hur lång yrkeserfarenhet har du?

3. Vilka åldrar arbetar du med på din avdelning?

4. Har ni fått genomgå någon kurs för arbetet kring TAKK Och GAKK?
Om ja, när och hur?

5. Hur ser behovet ut för stödet hos er förskola? för vilka och varför
används det?

6. Vid vilka åldrar anser du det vara bra att börja arbeta kring TAKK och
GAKK?

7. Hur arbetar du/ni i arbetslaget med TAKK och GAKK för att stötta
barnens språkutveckling och när används det?

8. Finns det situationer som innebär svårigheter i användandet? Om ja, när
och varför iså fall?

9. Hur kan kunskapen hållas vid liv även om barngruppen inte har ett större
behov för TAKK och GAKK?

10. Tar barnen själva egna initiativ till TAKK och GAKK? Om ja, hur, när
och varför?

11. Har vårdnadshavarnas engagemang någon betydelse för arbetet kring
TAKK och GAKK? Om ja, hur och varför då?

12. Används TAKK och GAKK som hjälpmedel lika mycket på er avdelning
eller finns det ett av dem som tillämpar sig bättre hos er? Om ja, hur och
varför iså fall?

13.Vad anser du finns för möjligheter för barns språkutveckling genom
arbetet TAKK?

14.Vad anser du finns för möjligheter för barns språkutveckling genom
arbetet GAKK?
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15. Finns det någonting du skulle vilja utveckla vidare om
hjälpmedlen TAKK eller GAKK? Har du några egna tankar eller
idéer om användandet?
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Bilaga 3

Bild 1-Egen bild på teckenstöd Bild 2 -Bildstöd

Bild 3- Bildstöd

Referenser till bilderna.

Bild 2-
https://www.google.se/search?biw=877&bih=452&tbm=isch&sa=1&ei=4KYvXJ6iNIfxrgTxqogY&q=

dagsschema+f%C3%B6rskola+&oq=dagsschema+f%C3%B6rskola+&gs_l=img.3..0i30l2.20776.2133

1..21739...0.0..0.222.593.1j2j1......1....1..gws-wiz-

img.2u_O38_D88k#imgdii=uWuU2xS2Y5pbnM:&imgrc=Z6i0XMvDAccY8M
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Bild 3- https://www.google.se/search?biw=870&bih=376&tbm=isch&sa=1&ei=WaQvXMSfJ-

OGrwSypIHgDw&q=Gakk+material+som+AKK&oq=Gakk+material+som+AKK&gs_l=img.3...5025.

12444..12857...11.0..0.228.2970.1j16j2......1....1..gws-wiz-img.OLMi1zHbyjk#imgrc=7OGZgpaz-

Aga2M

https://www.google.se/search?biw=870&bih=376&tbm=isch&sa=1&ei=WaQvXMSfJ-OGrwSypIHgDw&q=Gakk+material+som+AKK&oq=Gakk+material+som+AKK&gs_l=img.3...5025.12444..12857...11.0..0.228.2970.1j16j2......1....1..gws-wiz-img.OLMi1zHbyjk
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