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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att utveckla kunskap om hur tecken som stöd kan 

användas i förskolan för att stödja barns språkutveckling. Frågeställningarna har innefattat 

pedagogers beskrivning av arbetet med tecken som stöd samt pedagogernas uppfattning om 

betydelsen av tecken som stöd för barns språkutveckling. Urvalet var kriteriebaserat och data 

samlades in genom kvalitativa forskningsintervjuer där tre verksamma förskolepedagoger 

deltog. I resultatet framkom det att pedagogerna framför allt använder tecken som stöd i 

samlingar, sånger, rutinsituationer samt i situationer där barn är i behov av tecken för att 

förstå det som verbalt kommuniceras. Den vardagliga kommunikationen framkom som 

betydelsefull för barns språkutveckling, även sånger och böcker var en del av det 

språkutvecklande arbetet, enligt pedagogerna. Ytterligare ett resultat var att tecken som stöd 

användes för att hjälpa barnen att förstå samt att ge barnen en möjlighet att göra sig förstådda. 

 

Nyckelord: Förskola, barns språkutveckling, tecken som stöd, samspel, sociokulturell teori 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

INLEDNING ............................................................................................................................................ 1 

SYFTE .................................................................................................................................................................. 1 
FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................................... 2 

BAKGRUND ............................................................................................................................................ 2 

CENTRALT BEGREPP ............................................................................................................................................ 2 
Tecken som stöd ............................................................................................................................................. 2 

TECKEN SOM STÖD .............................................................................................................................................. 2 
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION ............................................................................................................................. 4 
BARNS SPRÅKUTVECKLING ................................................................................................................................. 5 
SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRSKOLAN ............................................................................................... 5 
TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................................................... 6 
SOCIOKULTURELL TEORI ..................................................................................................................................... 8 

METOD .................................................................................................................................................... 9 

DATAINSAMLINGSMETOD .................................................................................................................................. 10 
URVAL............................................................................................................................................................... 10 
GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................................... 10 
ANALYSMETOD ................................................................................................................................................. 11 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................... 12 
TILLFÖRLITLIGHET ............................................................................................................................................ 12 

RESULTAT ............................................................................................................................................ 13 

SPRÅKUTVECKLANDE ARBETE ........................................................................................................................... 13 
PEDAGOGERS ANVÄNDNING AV TECKEN SOM STÖD ........................................................................................... 14 
BARNS ANVÄNDNING AV TECKEN SOM STÖD ..................................................................................................... 15 
SYFTE MED TECKEN SOM STÖD .......................................................................................................................... 16 

ANALYS ................................................................................................................................................ 17 

SPRÅKUTVECKLANDE ARBETE ........................................................................................................................... 17 
PEDAGOGERS ANVÄNDNING AV TECKEN SOM STÖD ........................................................................................... 18 
BARNS ANVÄNDNING AV TECKEN SOM STÖD ..................................................................................................... 19 
SYFTE MED TECKEN SOM STÖD .......................................................................................................................... 20 

DISKUSSION ......................................................................................................................................... 22 

RESULTATDISKUSSION ...................................................................................................................................... 22 
Tecken som stöd i förskolan ......................................................................................................................... 22 
Betydelsen av tecken som stöd för barns språkutveckling ............................................................................ 23 

METODDISKUSSION ........................................................................................................................................... 25 
FORTSATT FORSKNING ....................................................................................................................................... 25 

REFERENSLISTA ................................................................................................................................ 27 

 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Bilaga 2: Missivbrev 

 



 

1 

 

Inledning  

I Sverige är 85 % av alla 1 – 5 åringar inskrivna i förskolan (Skolverket, 2019a). Dessa barn 

är i början av den komplexa processen att utveckla ett språk. Språkutvecklingen är en livslång 

process (Sallinen, Paqvalén & Harju-Luukkainen, 2011). Den behöver stödjas och utmanas av 

pedagogerna i förskolan. Utifrån ett ålderstypiskt synsätt på språkutveckling har ett barn som 

är ett år sällan utvecklat så många verbala ord. Ett barn vid tre års ålder kan sällan formulera 

sig på ett sätt med sin verbala kommunikation så att alla i omgivningen förstår (Svensson, 

2009). Det går alltså att förstå att många barn spenderar en lång tidsperiod på förskolan utan 

att kunna göra sig helt förstådda eller alls förstådda i sin verbala kommunikation. För ett litet 

barn är det en katastrof att inte kunna göra sig förstådd under ett halvårs tid, menar Götberg 

(2012).  

 

Lärande och språk hänger nära samman. Att stimulera barns utveckling av språk och 

uppmuntra deras intresse för kommunikation är viktigt (Skolverket, 2018). Larsson (2016) 

betonar fortsättningsvis att språket även ger makt. Om du har möjlighet att uttrycka dig på ett 

sätt så att andra förstår, ger det dig en chans att få gensvar för dina idéer och tankar. Saknas 

då språket finns det en risk att du inte kan påverka din egen situation vilket kan göra att du 

blir identitetslös, menar Larsson (2016). Därför är det betydelsefullt att ge alla barn den 

stöttning de behöver så att de kan utvecklas i sitt språk. Intressant blir då att studera huruvida 

tecken som stöd kan vara den stöttningen.  

 

Tecken som stöd har tidigare enbart använts av och för personer i behov av särskilt stöd 

(Heister Trygg och Andersson, 2009). Att använda tecken är dock ofta lättare för barn än att 

tala då tecken görs med händerna (Tisell, 2009). Tecken kräver således mindre finmotorisk 

förmåga än att tala (Heister Trygg & Andersson, 2009). Eftersom förskolan, enligt Skolverket 

(2018), ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är det intressant att undersöka 

hur tecken som stöd kan användas inom förskolan för att stödja barns språkutveckling. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att utveckla kunskap om pedagogers syn på hur tecken som stöd kan 

användas inom förskolan för att stödja barns språkutveckling. 
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Frågeställningar 

Hur beskriver pedagogerna att de använder tecken som stöd inom förskolan?  

Hur uppfattar pedagogerna att användandet av tecken som stöd får betydelse för barns 

språkutveckling? 

 

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras först ett centralt begrepp. Sedan följer en litteraturgenomgång med 

rubrikerna tecken som stöd, språk och kommunikation, barns språkutveckling samt språk-

utvecklande arbetssätt i förskolan. Vidare beskrivs tidigare forskning inom ämnet. 

Avslutningsvis redogörs för den sociokulturella teorin.   

 

Centralt begrepp  

Tecken som stöd 

Med begreppet tecken som stöd menas att tecken från teckenspråket används för att förstärka 

det som verbalt sägs. Begreppet kan även definieras som tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK), stödtecken eller tecken. Jag kommer i det här 

arbetet att använda mig av begreppet tecken som stöd samt begreppet tecken. 

 

Tecken som stöd 

Att använda tecken från teckenspråket för att stödja den verbala kommunikationen har, enligt 

Heister Trygg och Andersson (2009), använts sedan 1970-talet. Det användes då för att stödja 

personer som inte hade möjlighet att uttrycka sig verbalt. Specialpedagogiska skolmyndig-

heten (2018) skriver att tecken som stöd är ett kommunikationssätt som används av och för 

personer som är i behov av särskilt stöd, till exempel vissa personer med utvecklingsstörning 

eller hörselnedsättning. Både Götberg (2012) och Westerlund (2009) betonar dock att tecken 

kan användas som stöd till alla barn oavsett behov.  

 

I användandet av tecken som stöd tecknas det som i en mening är det viktiga i budskapet 

(Heister trygg & Andersson, 2009). Tisell (2009) skriver att det som sägs förtydligas med 
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hjälp av handrörelser utformade som tecken. Tecknet görs samtidigt som det talade ordet sägs 

och det blir då tydligt vilka ord som är viktiga i en mening. Exempelvis tecknas de 

fetmarkerade orden i följande mening: ”Vi sätter oss i soffan och läser en bok”. Tecken som 

stöd kan liknas vid att göra understrykningar i en skriven text. Det är enklare att förstå vad 

som är det viktiga i det som skrivs när understrykningar används. På samma sätt är det 

enklare att förstå det betydelsefulla i en mening när tecken används (Tisell, 2009).  

 

Westerlund (2009) betonar vikten av att använda sig av repetition i arbetet med tecken. Om 

barnet får se ett tecken upprepade gånger kommer barnet att ta till sig vad tecknet står för 

samt börja använda det. Att bekräfta tecknet som barnet gör är också betydelsefullt, särskilt i 

början av tecknandet, menar Westerlund (2009). 

 

Den verbala kommunikationen kräver en avancerad finmotorisk förmåga (Heister Trygg & 

Andersson, 2009). För att kunna tala behövs kontroll över tunga, läppar, lufttryck och 

stämband (Tisell, 2009). Westerlund (2009) skriver att 200 finmotoriska muskler används när 

vi talar. Att teckna med händerna kräver däremot enbart kontroll över handen, vilket ofta är 

lättare för barn (Tisell, 2009). 

 

Synintryck är lättare att tolka än hörselintryck, vilket gör det enklare för många barn att förstå 

tecken. Tecken är ofta även likt det de står för, något som verbala ord sällan är (Heister Trygg 

& Andersson, 2009). Westerlund (2009) betonar även att taltempot blir långsammare vid 

användning av tecken. Det blir på så sätt lättare för många barn att följa med i vad som sägs. 

Vidare menar författaren att barn som använder sig av tecken börjar använda sig av ord 

tidigare, något som kan ha att göra med att barn som tecknat får höra det ordet oftare 

(Westerlund, 2009). Att dessutom få möjlighet att se, höra och känna orden via sina händer 

ger en enklare och förstärkt inlärningsprocess, menar Tisell (2009). 

 

Små barn använder sig ofta av olika gester när de talar, skriver Westerlund (2009). Gester 

underlättar för det lilla barnet att uttrycka sig. Det blir färre missförstånd och frustrationen 

över att inte kunna göra sig förstådd försvinner. Det borde därför vara naturligt att hjälpa 

barnet att vidareutveckla sina gester, menar författaren. Om barnet kan förstå och göra sig 

förstådd genom gester stärks samhörigheten med omvärlden. Att barnet ska börja tala är dock 

så grundläggande i utvecklingen att många vuxna inte lägger märke till de kommunikativa 

gester som barnet använder sig av. Författaren menar att det kan bli problematiskt då barn 
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som inte når fram med gester slutar använda sig av dem (Westerlund, 2009). 

 

Tisell (2009) spekulerar i om det finns någon risk med att använda tecken som stöd. 

Författaren funderar på om barnet kommer att välja att teckna istället för att tala? Nej, påstår 

Tisell (2009), då vi människor har en naturlig instinkt att använda oss av talet om vi kan, finns 

det ett val väljer människan alltid att tala. Westerlund (2009) betonar också att när barnet 

börjar tala kommer barnet att sluta teckna, då talet används istället för tecknen. Dock kan barn 

blanda tecken och tal och sätta ihop korta meningar med både tal och tecken (Westerlund, 

2009). Vidare menar Tisell (2009) att talutvecklingen aldrig hämmas av tecken, tvärtom den 

gynnas.  

 

Tecken och tal kan liknas vid att krypa och gå, enligt Tisell (2009). Barnet börjar med att 

krypa. När barnet lärt sig krypa börjar barnet träna på att gå, när barnet sen behärskar att gå 

slutar barnet krypa. Liknande kan tänkas kring tecken och tal. Barnet börjar med att teckna 

och får då en möjlighet att uttrycka sig. Vid typisk språkutveckling börjar barnet sedan tala 

mer och mer och till slut överger det tecknen och börjar tala fullt ut (Tisell, 2009).  

 

Språk och kommunikation  

Kommunikation är ett grundläggande behov hos oss människor (Heister Trygg & Andersson, 

2009). Begreppet kommunikation betyder att delge något till någon. Tankar, upplevelser och 

känslor delas mellan personer och det sker ett ömsesidigt utbyte. Ett sätt att kommunicera på 

är via språket. Begreppet språk innefattar dels tal- och skriftspråk samt teckenspråk och 

bildsymboler (Svensson, 2009).  

 

Svensson (2009) menar att språket kan används av människan som ett verktyg att minnas 

företeelser som sker i omgivningen. Anledningen till det, menar Tisell (2009), är att det är 

lättare att minnas saker om du har ett namn för det. Tisell (2009) skriver fortsättningsvis att 

språket även är viktigt för att kunna fantisera, då språket kan frigöra dig från både tid och 

rum. I diskussion med andra människor ger språket även möjlighet att lösa olika problem 

(Svensson, 2009).  

 

Det framkommer även i läroplanen för förskolan att barnens förståelse av kommunikation och 

språk ska utmanas av pedagogerna (Skolverket, 2018). Vidare betonar även Engdahl och 
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Ärlemalm-Hagsér (2015) vikten av att ha en god språkförmåga, om språkförmågan är god kan 

den ses som en skyddsfaktor för psykiskt välbefinnande hos barnet i framtiden. 

 

Barns språkutveckling 

I början av livet använder sig barnet av skrik för att kommunicera, menar Håkansson (2014). 

Vidare börjar barnet bilda olika ljud, så kallat joller. Barnet övergår sedan till att producera 

stavelsejoller. Med stavelsejoller menas att barnet gör ljud med varannan vokal, varannan 

konsonant. Exempelvis ”dada”. Barnet kan fortsätta att uttala ord med varannan vokal och 

varannan konsonant under en längre tid. Exempelvis kan barnet säga ”mögås” istället för 

smörgås. I detta stadium använder sig de vuxna kring barnet flitigt av ord med omväxlande 

vokal och konsonant när de talar med barnet, exempelvis mamma, pappa och vovve 

(Håkansson, 2014).  

 

Senare börjar barnet producera ord och tillägnar sig fler och fler ord i sitt ordförråd. 

(Svensson, 2009). Ordförrådet är alla ord som en människa förstår och använder (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Westerlund (2009) förklarar språkets två sidor, den impressiva och 

den expressiva. Där den impressiva betyder språkförståelse och den expressiva betyder det 

språket vi uttrycker oss med. Förståelsen av ett ord utvecklas dock mycket tidigare än 

användandet. Om ett barn använder sig av tio ord, förstår barnet troligtvis över 100 ord 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

 

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan 

Vardagssamtal är viktiga för barns språkutveckling, enligt Larsson (2016). I samtalen får 

barnen höra många ord och de får exempel på olika språkliga strukturer. Ju fler gånger barnen 

hör ett ord desto större chans har barnen att lära sig det ordet. Om barnen även får höra 

samma ord, men i olika sammanhang, utvecklar barnen sin kunskap om just det ordet. 

Pedagoger inom förskolan bör ständigt, i samspel med barnen, tala om vad barnen gör och 

vad pedagogerna ser och hör för att ge barnen möjlighet att höra så många ord som möjligt 

(Larsson, 2016).  

 

Ett stort ordförråd har visat sig vara en grundsten för att utveckla en god läsförståelse 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Att förbereda barnen för fortsatt utbildning är en av 
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förskolans uppgifter, enligt Skolverket (2018). Högläsning är viktigt för barns språk-

utveckling då läsning stimulerar barns ordförråd, betonar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015). Vid högläsning får barnen bekanta sig med ord som anses svåra och abstrakta då 

böcker generellt innehåller ett mer varierat språk än det som används vid vardagssamtal 

(Larsson, 2016).  

 

Skolverket (2019b) betonar vikten av läsning i förskolan genom att skriva att högläsning har 

goda effekter på barns språkutveckling och via högläsning kan barnen utvecklas i sitt talspråk, 

ordförråd och i sin förmåga att uttrycka sig. Det är i enlighet med Skolverkets (2018) inten-

tioner som skriver i läroplanen för förskolan att förskolan ska ge alla barn möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd.  

 

Språklekar och sångstunder är viktiga delar inom förskolan för att ge barnen möjlighet att lära 

sig att använda språket, betonar Svensson (2009). Cervin (2010) skriver att musik är viktigt 

inom förskolan, då barnen utvecklas i sitt tal och lyssnande genom musiken. Att även göra 

tecken och rörelser i sångerna bidrar till att alla barn oavsett språklig förmåga kan följa med i 

sångerna, menar Götberg (2012). 

 

Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnet tecken som stöd kopplat till barns 

språkutveckling att presenteras. De fem studierna presenteras i kronologisk ordning utifrån 

vilket år de är publicerade.  

 

Daniels (1994) studerade i USA hur tecken kan påverka ordförrådsutvecklingen hos barn i 

förskoleåldern. I studien ingick fyra klasser med 60 barn sammanlagt. Två av klasserna fick 

tecken som stöd i undervisningen. Läraren tecknade utvalda ord och fraser, men inte hela 

meningar, medan hen talade. De andra två klasserna fortsatte sin undervisning som vanligt 

utan några tecken som stöd. I slutet av skolåret fick alla barn testa sitt ordförråd via testet The 

Peabody Picture Vocabulary Test. I detta test presenteras ett ord muntligt och barnet ska 

sedan peka på en av fyra bilder som föreställer det ordet. Testet består av 35 - 45 ord, vilka 

ökar i svårighetsgrad för varje ord. Undersökningen visar att de barn i klasser som hade fått 

tecken som stöd under utbildningen hade ett övergripande högre resultat i ordförrådstestet än 

de barn som inte fått några tecken som stöd (Daniels, 1994). 
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Efter två år gjorde Marilyn Daniels en uppföljningsstudie av sin studie 1994. I studien deltog 

19 av de 30 barn som hade fått tecken som stöd i undervisningen. Barnen testades med 

samma test som i Daniels (1994) studie. Studiens resultat visar att barnens ordförråd inte hade 

minskat utan deras ordförråd hade fortsatt gynnats av att de hade fått tecken som stöd i 

undervisningen tidigt i förskolan (Daniels, 1996).  

 

I likhet med Daniels (1994) undersökte Goodwyn, Acreolo och Brown (2000) användandet av 

tecken hos barn. Studien hade som syfte att ta reda på om användandet av gester i tidig ålder 

kunde ge en positiv utveckling på barns språkutveckling. I studien ingick 103 barn som alla 

var 11 månader när studien började. Barnen delades upp i tre grupper, en grupp som fick 

teckenträning och två kontrollgrupper. Inför studien testades alla barns ordförråd samt mättes 

det hur mycket barnet talade under en 15 minuter lång lekstund. Ingen skillnad märktes 

mellan grupperna. Föräldrarna i gruppen med barn som fick teckenträning uppmanades att 

använda enkla gester samtidigt som de talade med barnet. Exempelvis flaxa med armarna när 

de sa ”fågel” i meningen ”kolla en fågel” (Goodwyn, et al., 2000).  

 

I Goodwyn, et al.:s. (2000) studie fick föräldrarna i kontrollgrupp 1 däremot ingen instruktion 

att de skulle använda sig av gester, de fick inte heller veta att studien handlade om att under-

söka barns språkutveckling. Föräldrarna i kontrollgrupp 2 fick veta att studien skulle handla 

om barns språkutveckling och fick i uppgift att främja barnets verbala kommunikation så 

mycket som möjligt. Barnen i de tre grupperna testades i sin språkliga förmåga vid 15, 19, 24, 

30 och 36 månaders ålder. Studiens resultat visar att hos de barn som fick teckenträning från 

tidig ålder gynnades den språkliga förmågan markant jämfört med hos de två 

kontrollgrupperna (Goodwyn, et al., 2000).  

 

I en avhandling studerade Ek-Olofsson (2008) hur förskolebarn i 3-årsåldern upplever 

språkstimulans via sång, rim, ramsor, rytmik och musik samt hur barnen uttrycker sig 

språkligt via ord och kroppsspråk vid dessa tillfällen. Observation genomfördes, filmades 

samt nedtecknades via loggbok. Ett resultat från studien är att deltagandet bland barnen är 

högt i sånger med rörelser. Det framkommer genom studien att rörelser blir ett stöd i 

sångerna. Det framgår även att många barn gör rörelser innan de kan uttala de verbala orden i 

sångerna (Ek-Olofsson, 2008). 
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Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013) gjorde en studie där 40 barn deltog. Barnen var 8 

månader när studien började och 20 månader när studien avslutades. Barnen och deras 

mammor delades in i fyra grupper. Grupp ett fick ett träningspaket som innehöll tecken från 

det brittiska teckenspråket på 20 vanliga ord som förekommer i vardagen, exempelvis mat, 

hund och flygplan. De skulle försöka använda dessa 20 tecken så mycket som möjligt när de 

talade med barnet. Grupp två fick ett liknande träningspaket men som innehöll gester som de 

skulle använda sig av. Grupp tre fick enbart veta vilka ord som ingick i träningspaketet och 

skulle försöka använda dessa ord så mycket som möjlig i interaktion med barnet. Den fjärde 

gruppen fick inget träningspaket och skulle fortsätta sin vardag som vanligt. Resultatet visar 

att barnen från alla fyra grupperna hade liknande språkutveckling. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (Kirk, et al., 2013).  

 

Sammanfattningsvis visar tre av fem studier att användning av tecken stödjer barns 

språkutveckling. En studie har dock fått motsägande resultat, den visade att det inte finns 

något samband mellan användandet av tecken som stöd och barns språkutveckling. En studie 

visar att det finns ett samband mellan rörelser i sånger och barns deltagandegrad. 

 

Sociokulturell teori 

Under detta avsnitt kommer delar ur den sociokulturella teorin att beskrivas. De centrala 

begrepp ur den sociokulturella teorin som beskrivs i avsnittet och som bidrar till en förståelse 

för barns språkutveckling är mediering, den proximala utvecklingszonen samt scaffolding. 

 

Inom den sociokulturella teorin förklaras språkutvecklingen vara beroende av både biologiska 

och sociala faktorer (Svensson, 2009). Lev S. Vygotskij som var en stor företrädare till den 

sociokulturella teorin menar, enligt Svensson (2009), att barnets tidiga sociala erfarenheter är 

mycket viktiga för barnets språkutveckling. 

 

Vygotskij påstår, enligt Svensson (2009), att människors personlighet formas genom 

interaktion med andra människor. För att kunna utvecklas behöver människor andra 

människor att spegla sig i, det gäller socialt, kognitivt och även språkligt. Först använder 

barnet språket i samspel med andra individer, i en interpsykisk funktion. Senare utvecklas 

barnet till att använda språket för att tänka, en intrapsykisk funktion. Under tiden barnet är i 

förskoleåldern är det viktigt att ge barnet många olika upplevelser som går att kommunicera 
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om. Det kommer att bidra positivt till barnets språkliga utveckling (Svensson, 2009). Det 

sociala samspelet i förskolan betonas även i 8 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2010:800): 

”Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för 

fortsatt utbildning”. 

 

Inom den sociokulturella teorin finns ett grundläggande begrepp kallad mediering. Med 

mediering menas att människor använder olika verktyg för att förstå omvärlden (Lundgren, 

Säljö & Lidberg. 2014). Lundgren et al. (2014) tolkade det som att Vygotskij menade att 

dessa verktyg var språkliga och materiella. De språkliga verktygen är exempelvis bokstäver 

och siffror som vi kommunicerar med. Människor använder sig av dessa verktyg för att förstå 

omvärlden. Vidare är det dock viktigt att förstå att det finns andra sätt att uttrycka sig med än 

via tal och skrift. Tecken, bilder och punktskrift är exempel på ytterligare kommunikations-

sätt. Inom den sociokulturella teorin ses språk som ständigt utvecklingsbart. Det uppstår ingen 

konflikt i användandet av olika kommunikationssätt, utan det finns ett givande samspel 

mellan språklig kommunikation och övriga kommunikationssätt (Lundgren, et al., 2014).  

 

Enligt Håkansson (2014) betonar Vygotskij användandet av den proximala utvecklingszonen. 

Med den proximala utvecklingszonen menas att ett barns utvecklingspotential ligger mellan 

där barnets nivå är för tillfället och nästa steg i barnets utveckling (Håkansson, 2014). För att 

kunna nå denna nivå behövs en person som har mer kunskap som kan hjälpa barnet vidare i 

dess utveckling. Det kallas scaffolding (Smidt, 2010). Den kunnige ger först mycket stöd, för 

att sedan minska stödet när personen som är lärande behärskar mer och mer (Lundgren, et al., 

2014). För att kunna hjälpa barnet i dess språkutveckling måste pedagogerna genom observa-

tion och samtal undersöka vilka språkliga erfarenheter barnen på förskolan redan har, menar 

Smidt (2010). 

 

Metod 

I detta avsnitt beskrivs först kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Urval, 

genomförande, analysmetod, forskningsetiska överväganden samt tillförlitlighet presenteras 

därefter.  
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Datainsamlingsmetod 

I studien använde jag mig av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar att kvalitativ intervju används för att förstå ämnen ur den intervjuades 

perspektiv. I kvalitativa intervjuer intervjuas någon med erfarenhet av ämnet som studien ska 

handla om (Dimenäs, 2007). Med semi-strukturerad intervju menar Bryman (2008) att 

intervjun utgår ifrån en intervjuguide, frågor som inte ingår i intervjuguiden kan dock också 

ställas om det bedöms relevant.  

 

Eftersom syftet med studien handlade om att undersöka hur pedagoger beskrev arbetet med 

tecken som stöd relaterat till språkutveckling i förskolan var semi-strukturerad kvalitativ 

intervju relevant. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att frågorna i en intervju ska vara 

enkla och korta, de mest fullständiga svaren fås genom att ställa öppna frågor i intervjun. Jag 

valde att ha några få, korta och öppna frågor under intervjun utformade i en intervjuguide 

(bilaga 1), sedan ställde jag följdfrågor där det kändes relevant.  
 

Urval 

Jag använde mig av ett kriteriebaserat urval. Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar 

kriteriebaserat urval som att forskaren gör sitt urval med fokus på att vissa kriterier ska bli 

uppnådda. Mitt kriterium för urvalet var att informanterna skulle arbeta med tecken som stöd 

på förskolan då jag ansåg det relevant utifrån mitt syfte att intervjua pedagoger som använde 

sig av tecken som stöd i sitt arbete.  

 

I studien deltog tre informanter från tre olika avdelningar på två förskolor inom samma 

kommun. En av informanterna arbetar på en avdelning för barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagog 1 arbetar på en avdelning för barn som är 3 år och uppåt och har arbetat inom 

förskolan i sex år. Pedagog 2 och 3 arbetar på avdelningar för barn som är 1 – 4 år gamla. De 

har arbetat inom förskolan i 21 respektive fem år.  

 

Genomförande 

Före intervjun skickade jag intervjuguiden till informanterna, de fick då möjlighet att fundera 

över hur de arbetar med tecken som stöd och språkutveckling på förskolan. Intervjuerna 
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genomfördes i avskilda rum på respektive förskola. Jag spelade in intervjuerna med 

ljudinspelning på min mobiltelefon. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det vanligaste 

sättet att registrera en intervju är genom att spela in den. Intervjuaren kan då koncentrera sig 

på ämnet. Tonfall, ordval och pauser finns då dokumenterade och kan lyssnas igenom flera 

gånger (Kvale & Brinkmann, 2014). Även Dimenäs (2007) betonar att det är praktiskt att 

spela in intervjun, allt på intervjun dokumenteras då inklusive intervjuarens frågor. Det kan 

vara intressant utifrån att frågor kan ställas ledande eller på ett sätt som påverkat informanten 

(Dimenäs, 2007).  

 

Analysmetod 

Jag använde mig av meningskoncentrering som analysmetod. Med meningskoncentrering 

menas att materialet analyseras på ett sätt som resulterar i en berättelse, där variationer och 

likheter mellan de olika intervjuerna presenteras (Kvale & Brinkmann, 2014). Då det fanns 

både likheter och skillnader i informanternas berättelser kändes meningskoncentrering som en 

relevant analysmetod. 

 

Efter att varje intervju var genomförd lyssnade jag på ljudinspelningen från intervjun 

samtidigt som jag skrev ned det som sagts ordagrant, kallat att transkribera (Bryman, 2008). 

Patel och Davidson (2003) skriver att gester och kroppsspråk ofta försvinner under 

transkribering. Jag transkriberade därför intervjuerna samma dag som de genomförts för att 

kunna komma ihåg kroppsspråk och tecken som informanterna gjorde under intervjuerna.  

 

Jag gjorde en kodning av mitt transkriberade innehåll. Kvale och Brinkmann (2014) skriver 

att kodning är en form av dataanalys. Med kodning menas att textsegment från intervjuerna 

delas in under olika kategorier bestående av ett eller flera nyckelord. Några exempel på 

nyckelord jag använde mig av var högläsning, sångstund, samspel och inkludering. Jag 

samlade sedan ihop olika nyckelord till större, övergripande begrepp som exempelvis 

språkutvecklande arbete och syfte med tecken som stöd. De övergripande begreppen blev 

sedan de rubriker jag använde mig av i resultat- och analysdelen. Fortsättningsvis 

sammanfattade jag med egna ord vad informanterna hade sagt i intervjuerna.  

 

I resultatet togs även citat från intervjuerna med. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att citat 
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bör göras om till skriftspråk för att underlätta för läsaren. Citaten anpassade jag därför från 

talspråk till skriftspråk. Resultatet analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet, med 

fokus på de tre begreppen mediering, proximal utvecklingszon och scaffolding. Vidare 

analyserades resultatet utifrån tidigare forskning och annan litteratur.  

 

Forskningsetiska överväganden  

I arbetet har jag beaktat de fyra forskningskraven som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. 

Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Med informations-

krav menar Dimenäs (2007) att information om syftet ska ges till informanterna. Samtyckes-

kravet betyder att alla som deltar får bestämma själv över sitt deltagande. Med konfi-

dentialitetkravet menas att uppgifter ska förvaras så obehöriga inte får tag på dem och 

nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter enbart får användas i forskningssyfte 

(Dimenäs 2007). 

 

Jag skickade ut ett missivbrev (bilaga 2) till informanterna före intervjun där jag informerade 

om syftet med studien och informerade om att de hade möjlighet att avsluta intervjun och 

därmed sitt deltagande när de ville. I missivbrevet framkom det även att obehöriga inte skulle 

kunna ta del av uppgifterna samt att de insamlade uppgifterna enbart skulle användas i 

forskningsändamål. 

 

Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet kan mätas genom att undersöka reliabiliteten och validiteten. 

Reliabilitet handlar om konsistens och tillförlitlighet, att resultatet ska kunna göras om på 

samma sätt vid en annan tidpunkt samt av en annan forskare. Det handlar vidare om huruvida 

intervjupersonerna skulle ge andra svar om intervjuaren var en annan (Kvale & Brinkmann, 

2014). Jag ställde öppna frågor under intervjun, det styrker reliabiliteten, enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) som skriver att ledande frågor kan påverka svaren. Då jag har arbetat inom 

förskolan med alla de intervjuade pedagogerna är jag medveten om att det kan ha påverkat 

mina följdfrågor som jag ställde under intervjun. Jag anser dock att informanterna svarade 

utförligt och informanterna bedömdes, enligt mig, svara på intervjufrågorna på ett tillförlitligt 

sätt.  



 

13 

 

Med validitet menas att det som avses undersökas är det som undersöks (Kvale & Brinkmann, 

2014). Jag har under arbetets gång haft arbetets syfte i åtanke när jag valt teori, metod, 

litteratur samt intervjufrågor. Mitt urval i studien är relativt litet och Bryman (2008) skriver 

att resultat inte kan generaliseras om urvalet är litet. Jag anser dock att det som framkom i 

studien ändå kan vara relevant för pedagoger inom förskolan att ta del av. 

 

Resultat 

Resultaten av studien presenteras under följande fyra rubriker: språkutvecklande arbete, 

pedagogers användning av tecken som stöd, barns användning av tecken som stöd samt syfte 

med tecken som stöd. I resultatdelen är de fetmarkerade orden de ord som pedagogerna 

tecknade under intervjuerna. 

 

Språkutvecklande arbete 

Att läsa böcker för barnen på förskolan med barns språkutveckling som syfte visar sig som en 

vanligt förekommande aktivitet, enligt de intervjuade pedagogerna. En av pedagogerna brukar 

även teckna samtidigt som hen läser böcker för barnen för att alla barn ska ha möjlighet att 

förstå boken. Vidare berättar en pedagog att de har boksamtal på avdelningen som en språk-

utvecklande aktivitet. Sånger och ramsor är ytterligare två aktiviteter som majoriteten av 

pedagogerna talar om att de arbetar med för att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk. 

Även i sånger brukar pedagogerna använda tecken för att integrera alla barn. Upprepning av 

sånger och ramsor, alltså sjunga samma sånger och ramsor under en längre tid, är något som 

en pedagog framför att de använder sig av.  

 

En av pedagogerna berättar att barnen får jobba mycket med munmotoriska övningar på 

förskolan. Exempelvis använder de sig av olika spel och aktiviteter som främjar mun-

motoriken och beskriver olika aktiviteter de gör: ”Barnen använder mycket sugrör, de kan 

tillexempel blåsa på en flirtkula eller suga upp silkespapper med sugröret. Att hitta musklerna 

i ansiktet jobbar vi ganska mycket med” (pedagog 2). Fortsättningsvis förklarar en pedagog 

att de, i ett språkutvecklande syfte, försöker bekräfta barnen när de kommunicerar. Speciellt 

när barnen är på väg att börja tala betonar hen att det är viktigt. De upprepar då inte hela 

meningen som barnet försöker säga utan fokuserar på kärnordet.  
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En pedagog förklarar att det språkutvecklande arbetet är något som sker i det dagliga 

språkandet med barnen. Hen berättar även om pedagogens roll i det språkutvecklande arbetet 

genom att betona vikten av att som pedagog ta ned samtalstempot samt att använda rätt 

benämning till rätt föremål. 

 

Sammanfattningsvis berättar samtliga pedagoger om olika språkutvecklande aktiviteter som 

görs på förskolan, som sjunga sånger och läsa böcker. Den vardagliga kommunikationen 

mellan barnen och pedagogerna ses också som något betydelsefullt för barns språkutveckling, 

enligt majoriteten av pedagogerna.  

 

Pedagogers användning av tecken som stöd 

Det skiljer sig åt mellan pedagogerna hur mycket de använder tecken som stöd. Majoriteten 

av pedagogerna betonar att tecken används flitigt vid aktiviteter som samling och sång-

stunder. De betonar dock att de inte tecknar hela sånger utan de tecknar enbart vissa ord i 

sångerna. Fortsättningsvis berättar en pedagog att de tecknar kärnan i det som sägs och menar 

att det inte är teckenspråk som ska användas. Att teckna nästan varje ord blir även för 

komplext att göra, fortsätter hen. Vidare berättar en pedagog att de tecknar vilken mat det är 

vid måltidssituationer och de hjälper även till att bekräfta barnens känslor med hjälp av tecken 

genom att fråga barnen: ”Känner du dig arg nu?” (pedagog 2).  

 

En pedagog berättar fortsatt att tecken inte bara används vid olika aktiviteter, utan att tecken 

används i alla situationer under dagarna som stöd till den verbala kommunikationen. Tecken 

används då särskilt till de barn som pedagogen tror blir hjälpt av tecken. Bland annat är 

tecken som stöd framför allt viktigt för barn i behov av särskilt stöd, berättar pedagogen. 

Vidare säger en annan pedagog att tecken som stöd nog används mer än vad hen är medveten 

om och säger: ”Mycket görs på ren rutin som: mamma jobbar” (pedagog 3).  

 

Det ges uttryck för att vissa tecken blir återkommande i vardagen. En pedagog berättar att de 

har mycket bilder på tecken i den fysiska innemiljön på avdelningarna. Tecken samt bildstöd 

återfinns på exempelvis duplolådan och på klädesplaggen i hallen, berättar hen. En annan 

pedagog förklarar att de har språkliga teman, med bilder och tecken, som de utgår ifrån i 

arbetet med tecken som stöd. De arbetar då lite extra med några tecken under en månad eller 

två.  
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Det varierar mellan pedagogerna hur mycket de använder sig av tecken som stöd i sin 

verksamhet. Tecken används bland annat på samlingar, i sånger samt i andra situationer där 

barnen bedöms vara i behov av tecken som stöd. I den fysiska miljön förekommer också 

bilder på tecken som stöd, enligt en pedagog. 

 

Barns användning av tecken som stöd 

Tecknandet varierar från barn till barn, en del barn tecknar mycket medan andra barn inte alls 

tar mycket hjälp av tecken, berättar en pedagog. Ju fler ord som barnen tillägnar sig ju mindre 

använder de tecken som stöd. Fortsättningsvis förklarar en pedagog att många tecken har 

använts ofta, vilket gör att de blir invanda hos barnen. Pedagogen berättar vidare att barnen 

ibland kan använda tecken i samspel med varandra. Även om barnen kan tala kan de ibland 

använda sig av tecken för att förtydliga det de säger när de kommunicerar mellan varandra.  

 

En annan pedagog berättar däremot att det mestadels är till pedagogerna som barnen använder 

sig av tecken. Hen betonar att det främst är när barnen ska komma igång att tala som barnen 

tecknar och berättar: ”Då de börjar få upp ögonen för att: Jag kan göra mig förstådd på ett 

annat sätt när jag inte kan göra mig verbalt förstådd” (pedagog 1). 

 

Barnen kan teckna till pedagogerna vid måltidssituationer, exempelvis om de vill ha vatten 

eller mjölk att dricka, berättar en pedagog. Barnen kan även teckna om de vill ha hjälp med 

något. Det ges även uttryck för att barnen använder sig av tecken vid vissa sånger och ramsor. 

En pedagog berättar att det ibland kan bli speciella uttal när barnen ska tala och att de då kan 

ta till tecken för att kunna göra sig förstådda och säger att: ”Då har det ju blivit en bra hjälp 

för dem också att kunna förmedla vad det var de ville” (pedagog 2). 

 

Sammanfattningsvis skiljer det sig åt hur mycket barnen tecknar, enligt pedagogerna. Vissa 

barn tar inte alls hjälp av tecken för att kommunicera medan andra barn tar mycket hjälp av 

tecken. Anledningen till att barnen använder sig av tecken är dels om de just börjat tala eller 

om de behöver förtydliga något för att göra sig förstådda, menar pedagogerna. 
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Syfte med tecken som stöd 

En pedagog betonar att användningen av tecken som stöd är språkfrämjande. Vidare berättar 

en pedagog att det känns positivt när effekterna av användandet av tecken blir synliga genom 

att säga: ”Det är väldigt fascinerande. Jo jag blir så imponerad av dem” (pedagog 3). 

Pedagogen berättar också att det är fascinerande att något som tecknas med händerna sedan 

kan bli till ett ord som uttalas med munnen.  

 

Tecken som stöd används för att barnen ska få hjälp att förstå, betonar en pedagog. 

Exempelvis berättar hen att de hade ett barn med koncentrationssvårigheter som inte riktigt 

uppfattade innebörden när samling uttalades verbalt men när tecknet för samling gjordes gick 

barnet direkt till samlingsplatsen. Pedagogen betonar att barnet då visste vad som förväntades. 

Att ge barnen möjlighet att göra sig förstådda betonar en pedagog som ett syfte med tecken 

som stöd och säger: ”För många är det ju lättare att kanske forma med händerna vad man vill, 

än att kunna uttala och få ihop alla musklerna i munnen” (pedagog 2). 

 

Alla pedagoger ger uttryck för att tecken som stöd ger barnen en möjlighet att kunna hitta ett 

samspel mellan varandra. En pedagog berättar att ett vidare syfte med att använda tecken är 

att det är inkluderande, att även om ett barn inte har talspråket så kan tecken användas. En 

annan pedagog berättar att genom tecken i exempelvis leken ges barnen möjlighet till 

kommunikation mellan varandra. Tecken ger även en möjlighet för barnen att få mer nyans i 

språket förklarar en pedagog och berättar: ”För de barn som har svårt att göra sig förstådd. Att 

de har en möjlighet att kommunicera som de inte har annars” (pedagog 1). Vidare berättar 

pedagogen att ytterligare ett syfte med att använda sig av tecken som stöd är för att barnen ska 

få möjlighet att bli kommunikativa i det som intresserar dem, exempelvis i lekar de är 

intresserade av.  

 

Syftet med tecken som stöd är, enligt pedagogerna, främst för att ge barnen en möjlighet att 

förstå och göra sig förstådda. Att tecken dessutom kan bidra till samspel mellan barnen är 

ytterligare något det resulterar i, enligt pedagogerna. 
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Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet med hjälp av tidigare forskning, teori och annan litteratur. 

De fyra rubrikerna för avsnittet är språkutvecklande arbete, pedagogers användning av tecken 

som stöd, barns användning av tecken som stöd, samt syfte med tecken som stöd.  

 

Språkutvecklande arbete 

Alla de intervjuade pedagogerna ger uttryck för att de arbetar med högläsning eller boksamtal 

på sina avdelningar för att stödja barns språkutveckling. Det framkommer vidare att tecken 

som stöd ibland används parallellt med de verbala orden vid högläsning. Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att högläsning är viktigt för barns språkutveckling då barns 

ordförråd stimuleras av läsningen. Det framkommer i intervjuerna att ett syfte med att 

använda sig av högläsning är för att ge barnen möjlighet att utvecklas i sitt språk. Något som 

även Skolverket (2019b) betonar att barnen gör genom att skriva att barnen kan utvecklas i 

sitt talspråk och i sin förmåga att uttrycka sig genom högläsning. 

 

Majoriteten av pedagogerna berättar att de arbetar med sånger och ramsor, och även då med 

tecken som stöd, med syfte att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk. Detta är något som 

även Svensson (2009) betonar vikten av och skriver att sångstunder är viktigt inom förskolan 

för att ge barnen möjligheter att lära sig använda språket. Att dessutom använda sig av 

upprepning när det gäller sånger och ramsor framkom i resultatet av den här studien som 

språkutvecklande. Det går i linje med Larsson (2016) som menar att upprepning är viktigt för 

barns språkutveckling då det är större chans för barnet att lära sig ett ord ju fler gånger barnet 

hör ordet.  

 

Det framkommer i intervjuerna att vardagssamtalen anses vara särskilt viktiga för barns 

språkutveckling. I den sociokulturella teorin betonar Vygotskij, enligt Svensson (2009), att 

tidiga sociala erfarenheter är viktiga för barns språkutveckling. En pedagog i resultatet 

berättar, i likhet med Svenssons (2009) tolkning av Vygotskij, att genom dagliga samtal 

mellan pedagog och barn sker en språkutveckling för barnet. Det är även i enlighet med 

Larsson (2016) som skriver att vardagssamtalen är viktiga för barns språkutveckling. I 

resultatet framkommer vidare att pedagogen har en viktig roll i samtalen mellan pedagog och 

barn för att barnen ska utvecklas i sitt språk. Vikten av att ta ned samtalstempot samt att 
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använda rätt benämning till rätt föremål betonas.  

 

Högläsning, sånger och vardagssamtal är enligt både litteraturen och pedagogerna i studien 

betydelsefulla för barns språkutveckling. 

  

Pedagogers användning av tecken som stöd 

I resultatet framkommer det att några av pedagogerna använder tecken som stöd när de 

sjunger sånger tillsammans med barnen på förskolan för att på så sätt integrera alla barn i 

aktiviteten. Det positiva i att använda tecken eller rörelser i sånger belystes även i resultatet i 

Ek-Olofssons (2008) avhandling där det framgick att rörelser i sånger blir ett stöd för barnen, 

samt att barnen även kunde göra rörelserna innan de sjöng de verbala orden i sångerna.  

 

En intervjuad pedagog berättar att de bara tecknar vissa ord i sångerna. Att endast teckna 

vissa ord är i enlighet med Heister Trygg och Andersson (2009) som menar att tecknet är det 

viktiga i budskapet. Majoriteten av de intervjuade pedagogerna berättar att de använder 

tecken för att understryka det som är det viktiga i det som sägs. Det betonar även Heister 

Trygg och Andersson (2009) vikten av och skriver att tecken som stöd kan liknas vid att göra 

understrykningar i en skriven text. I likhet med det berättar en pedagog i resultatet och att det 

blir för komplext att teckna vartenda ord som sägs. Det blir då teckenspråk och inte tecken 

som stöd som används, förklarar pedagogen.  

 

Inom den sociokulturella teorin återfinns de två begreppen den proximala utvecklingszonen 

samt scaffolding. Med den proximala utvecklingszonen menas att barnets utvecklings-

potential ligger mellan barnets nuvarande nivå och nästa steg i utvecklingen. För att kunna 

utvecklas krävs en kunnig person som hjälper barnet vidare i dess utveckling. Detta kallas, 

enligt författaren, scaffolding (Håkansson (2014). En pedagog berättar att de brukar hjälpa till 

att bekräfta barnens känslor via tecken. Det kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv som att 

pedagogen använder sig av scaffolding. Vidare framkommer det även i resultatet att peda-

gogerna använder tecken som stöd för att hjälpa barnen att förstå något som sägs verbalt. 

Även det tolkas ut ett sociokulturellt perspektiv, att scaffolding används av pedagogerna för 

att hjälpa barnen vidare i sin proximala utveckling.  

 

Det framkommer i resultatet att pedagogerna använder sig flitigt av några vardagliga tecken 
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på förskolan. Vidare berättar en pedagog att de använder sig av språkliga teman, där de 

arbetar lite extra med några tecken under en längre period. Resultatet visar att några tecken 

blir återkommande i pedagogernas verksamheter. Exempelvis tecken i sånger, vid samlingar 

och vid måltidssituationer. Det arbetssättet är i enlighet med Westerlund (2009) som skriver 

att det är viktigt att jobba med repetition när tecken som stöd används för att barnen ska 

tillägna sig olika tecken. 

 

Litteraturen och pedagogerna i studien är överens om att det i förskolan bara ska tecknas de 

betydelsebärande orden i samtal men också i sånger och ramsor. Att använda sig av upp-

repning i arbetet med tecken som stöd framkommer också som något både litteraturen och 

pedagogerna i studien betonar som viktigt. 

  

Barns användning av tecken som stöd 

I resultatet framkommer det att det är olika från barn till barn hur mycket de använder tecken 

som stöd. De barn som använder sig av tecken använder det bland annat vid rutinsituationer 

som till exempel måltider. De kan då teckna om de vill ha vatten eller mjölk i sitt glas. Tecken 

som stöd används dessutom av barnen i vissa sånger och ramsor. Westerlund (2009) menar att 

barn kan använda sig av både tecken och tal när de sätter ihop meningar. Det framkom också i 

resultatet i den här studien att det förekommer att barn blandar tecken med verbal 

kommunikation.  

 

Lundgren, et al., (2014) förklarar att människor använder verktyg att förstå omvärlden, kallat 

mediering. Enligt, Lundgren, et al.:s. (2014) tolkning av Vygotskij, var dem verktygen bland 

annat språkliga och de används för att kommunicera mellan varandra. Lundgren et al. (2014) 

skriver vidare att enligt det sociokulturella perspektivet finns det ingen konflikt i att använda 

flera kommunikationssätt. Exempel på kommunikationssätt kan vara tal, tecken och bilder. I 

resultatet berättar en pedagog att ibland när barnen samspelar med varandra kan de ta till 

tecken även om de kan kommunicera verbalt. Det kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv, 

att pedagogen inte ser någon konflikt i att låta barnen använda flera kommunikationssätt.  

 

En intervjuad pedagog berättar att när barnen tillägnar sig fler ord släpper de användandet av 

tecken mer och mer. Det går i linje med hur Tisell (2009) förklarar barns användande av 

tecken. Författaren menar att tecken och tal kan liknas vid att krypa och gå. Först börjar 
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barnet med tecken och sedan övergår den till att tala i likhet med att barnet först börjar krypa 

och sen övergår till att gå. I resultatet framkom det även att de tecken som ofta används på 

förskolan blir invanda hos barnen. Det är även något Westerlund (2009) betonar och skriver 

att barn som får se ett tecken ofta kommer snabbt att börja använda det. Vissa tecken har 

enligt de intervjuade pedagogerna repeterats ofta, vilket har bidragit till att barnen använder 

sig av dessa tecken i hög grad på förskolan.  

 

Det varierar från barn till barn hur mycket de använder tecken, enligt pedagogerna. Både 

pedagogerna i studien och litteraturen är dock samstämmiga om att barn kan uttrycka sig både 

via tecken och tal samtidigt.  

 

Syfte med tecken som stöd 

Heister Trygg och Andersson (2009) skriver att förståelsen av tecken är lättare än förståelsen 

av tal och att det är enklare för många barn att förstå tecken än tal då det är lättare att tolka 

synintryck än att tolka hörselintryck. Det går att tolka att de intervjuade pedagogerna har 

liknande uppfattning om tecken som stöd som Heister Trygg och Andersson (2009), då det 

betonas av de intervjuade pedagogerna att tecken som stöd ger barnen möjlighet till förståelse. 

En av pedagogerna berättar även att det kan vara lättare för barnen att forma tecken med 

handen än att få ihop alla muskler i munnen och kunna uttala det. Det är i enlighet med 

Heister Trygg och Andersson (2009) som skriver att det krävs en avancerad finmotorisk 

förmåga för att kunna uttrycka sig verbalt. Vid användandet av tecken behövs bara kontroll 

över handen, vilket ofta är lättare för små barn (Tisell, 2009). 

 

I Westerlunds (2009) förklaring av språkutveckling tas den impressiva delen upp, den handlar 

om barns språkförståelse. I resultatet i detta arbete framkommer det att utvecklingen av språk-

förståelsen, den impressiva delen av språket, är en viktig del i syftet med att använda sig av 

tecken som stöd. Arbetet i förskolan med barns förståelse för språk är i linje med läroplanen 

för förskolan som skriver att barnens förståelse för språk ska utmanas av arbetslaget 

(Skolverket, 2018).  

 

Det framkommer att de intervjuade pedagogerna vill ge barnen möjlighet att göra sig 

förstådda genom tecken som stöd. Det går att tolka att pedagogerna vill, genom användning 

av tecken som stöd, ge barnen möjlighet att utvecklas i det som Westerlund (2009) förklarar 



 

21 

 

som den expressiva delen av språket.  

 

I Kirk, et al.:s. (2013) studie var resultatet att tecken som stöd inte hade någon påverkan på 

barns språkutveckling. Det framkommer dock i resultatkapitlet av detta arbete att ett syfte 

med att använda tecken som stöd är för att det är just språkutvecklande. Det går i linje med 

Daniels (1994) som i sin studie kom fram till att de barn som hade fått tecken som stöd i sin 

undervisning hade utvecklat ett större ordförråd än kontrollgrupperna.  

 

En intervjuad pedagog i den här studien uttrycker att det är fascinerande att något som tecknas 

med händerna sedan blir något som barnen kan uttrycka verbalt. Att det är språkfrämjande 

betonar pedagogen som ett av syftet med användningen av tecken som stöd. Det samstämmer 

med resultatet Goodwyn, et al. (2000) fick i deras studie där de studerade hur barns språkliga 

förmåga gynnades av användandet av gester till de betydelsebärande orden i meningar. I 

resultatet av Goodwyn, et al.:s. (2000) studie framkom det att den språkliga förmågan 

gynnades hos de barn som hade fått se gester parallellt med den verbala kommunikationen. 

 

I resultatet i detta arbete ges det uttryck för att tecken som stöd ger barnen en möjlighet att 

hitta ett samspel mellan varandra. Genom tecken som stöd i exempelvis leken ges barnen 

möjlighet till kommunikation mellan varandra och därmed ett utvecklat samspel. Att ge 

barnen möjlighet till sociala samspel i förskolan betonas även i 8 kap. 2 § av Skollagen (SFS 

2010:800): ”Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap”. Det fram-

kommer även i resultatet i detta arbete att användandet av tecken inom förskolan blir 

inkluderande. Då barn som inte har talspråket kan använda sig av tecken och på så vis ges 

möjlighet att kommunicera på ett nyanserat sätt.  

 

Det ges i resultatet uttryck för att tecken som stöd framför allt är viktigt för barn i behov av 

särskilt stöd. Att använda tecken som stöd till barn som är i behov av särskilt stöd är ett 

användningsområde som Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) betonar. Det fram-

kommer dock vidare i resultatet av detta arbete att de intervjuade pedagogerna uttrycker att 

tecken kan ses som ett stöd oavsett barnens behov då det hjälper alla barn att förstå och göra 

sig förstådda. 

 

I en litteratur beskrivs språkets två delar som dels är förståelsen samt det språk som används 
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för att uttrycka sig. I linje med det framkommer det att de intervjuade pedagogerna använder 

tecken för att barnen ska förstå och för att ge barnen möjlighet att göra sig förstådda. 

 

Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat under rubriken resultatdiskussion med 

underrubrikerna tecken som stöd i förskolan samt betydelsen av tecken som stöd för barns 

språkutveckling. Sedan presenteras en metoddiskussion och avslutningsvis beskrivs ett förslag 

till fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur tecken som stöd kan användas inom 

förskolan för att stödja barns språkutveckling. Den slutsats jag kan dra av resultatet är att 

majoriteten av pedagogerna i studien använder tecken som stöd för att ge barnen möjlighet att 

förstå och att göra sig förstådda, dels i vardagssamtalen samt även i de språkutvecklande 

aktiviteterna. Att för barnen förstå och göra sig förstådda kan i längden bidra till en 

språkutveckling hos dem, då språkförståelse och det språket vi uttrycker oss med är språkets 

två sidor, enligt Westerlund (2009).   

 

Tecken som stöd i förskolan 

Den första forskningsfrågan handlar om hur pedagoger beskriver användandet av tecken som 

stöd i förskolan. I studien framkommer det, enligt alla intervjuade pedagoger, att tecken som 

stöd är ett komplement till den verbala kommunikationen. Pedagogerna använder tecken som 

stöd för att ge barnen möjlighet att förstå vad som sägs. Det skiljer sig åt mellan de inter-

vjuade pedagogerna hur mycket de använder sig av tecken som stöd i verksamheten. Jag 

förstår det som att det bland annat är pedagogens bedömning av barnens behov som styr hur 

mycket de använder tecken. Exempelvis tolkar jag det som att tecken inte anses behövas i 

samma utsträckning när barnen använder verbal kommunikation. Det är i likhet med Tisell 

(2009) som skriver att barn slutar använda sig av tecken när de börjar tala. Behöver då 

pedagogerna inte använda tecken som stöd längre när barnen börjar tala? Westerlund (2009) 

förklarar språkutvecklingen som en livslång process. Om då tecken som stöd bidrar till 
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språkutveckling, ska då tecken användas oberoende av hur långt barnet kommit i sin verbala 

utveckling? 

 

Enligt de intervjuade pedagogerna använder barnen i vissa fall tecken som stöd, då mest för 

att kunna göra sig förstådda. Exempelvis kan vissa barn använda tecken om det blir speciella 

uttal på vissa ord, tecken blir då ett hjälpmedel för barnet att kunna göra sig förstått. Som 

Götberg (2012) skriver kan en tid utan att göra sig förstådd vara en katastrof i ett barns liv.  

Jag anser, i likhet med vad pedagogerna i studien ger uttryck för, att tecken som stöd kan vara 

ett stort hjälpmedel för barnen att göra sig förstådda. Jag menar dock att det kan bli 

problematiskt att pedagogerna är de som introducerar vilka tecken som ska användas i 

verksamheten. Då främst ur den synvinkeln att de barn som använder tecken för att uttrycka 

sig enbart får tillgång till ett visst antal tecken.  

 

En intervjuad pedagog i den här studien berättar att ett syfte med användandet av tecken är att 

göra barnen så kommunikativa som möjligt i det som intresserar dem för tillfället. Jag anser, i 

likhet med det som den intervjuade pedagogen uttrycker, att det blir viktigt som pedagog att 

vara lyhörd för barngruppens intressen och introducera de tecken som barnen uppfattas vara i 

behov av.  

 

I resultatet framkommer det att tecken som stöd även används i de språkutvecklande 

aktiviteterna, exempelvis i sånger och vid högläsning. Vidare är vardagssamtal något som 

framkommer i resultatet som avgörande för barns språkutveckling. Det kan tolkas som att det 

finns sociokulturella kopplingar till att pedagogerna ser vardagssamtalen som språk-

utvecklande. Enligt Svenssons (2009) tolkning av Vygotskijs syn på språkutveckling behöver 

människor andra människor att spegla sig i för att utvecklas språkligt. Larsson (2016) skriver 

att pedagoger i förskolan bör tala om för barnet vad de ser och hör för att barnen ska höra 

många ord. Jag anser att det då är viktigt att tänka på hur man uttrycker sig, i likhet med en 

intervjuad pedagog i resultatet som betonade vikten av att säga rätt benämning till rätt 

föremål. 

 

Betydelsen av tecken som stöd för barns språkutveckling 

Den andra forskningsfrågan handlar om hur pedagogerna uppfattar betydelsen av tecken som 

stöd för barns språkutveckling. Språkliga samspel mellan människor är något som 
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framkommer som viktiga inom den sociokulturella teorin för språkutveckling (Svensson, 

2009). Samspel mellan människor är även något som pedagogerna i studien framhäver som 

viktigt för att barnen ska utvecklas språkligt. I samspelet betonar även pedagogerna att både 

de och barnen använder tecken som stöd. Det kan tolkas som att tecken som stöd då bidrar till 

ett ökat samspel mellan barnen och att det i förlängningen bidrar till en språkutveckling hos 

barnen.  

 

I resultatdelen av detta arbete framkommer det att ett syfte med användningen av tecken som 

stöd är att hjälpa barn att förstå det som kommuniceras verbalt. Språkförståelse förklaras av 

Westerlund (2009) som den impressiva delen av språket. Det kan tolkas som att om barnen får 

möjlighet till förståelse av något, genom att tecken används, bidrar det till en språkutveckling 

hos barnet. Det är i likhet med Daniels (1994) studie som påvisade att barn som hade fått 

tecken som stöd i sin undervisning presterade signifikant bättre på det test som genomfördes i 

studien. Westerlund (2009) skriver att tecken som stöd bidrar till att taltempot blir 

långsammare. Är det då tecken som stöd som är språkutvecklande eller är det pedagogernas 

långsammare taltempo som bidrar till att barnen utvecklar sin språkförståelse? 

 

Westerlund (2009) skriver om den expressiva delen av språket, den handlar om användandet 

av språket. I resultatdelen framkommer det att genom tecken som stöd ges barnen möjlighet 

att göra sig förstådda. Jag menar att upplevelsen av att inte bli förstådd kan leda till mycket 

frustration och känsla av otillräcklighet hos ett barn. Genom att då utvecklas i sin språkliga 

förmåga anser jag, i likhet med Larsson (2016), att personer ges en chans att förmedla tankar 

och idéer, samt möjlighet att kunna påverka sin egen situation. 

 

Jag anser det intressant att Kirk, et al.:s. (2013) studie resulterar i att tecken som stöd inte är 

språkutvecklande medan övrig forskning i detta arbete pekar åt andra hållet, att det är just 

språkutvecklande. I resultatet i den här studien uttrycker en pedagog att det är språkfrämjande 

med tecken som stöd. Min uppfattning är dock att det finns relativt lite forskning kring tecken 

som stöd i relation till barns språkutveckling. Verksamheten i förskolan ska vila på beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig grund (Skolverket, 2018). Det går att fundera på om arbetet med 

tecken som stöd, med syftet att det är språkutvecklande, stämmer överens med läroplanens 

intentioner för att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Jag tänker dock att 

uppfattningen om att tecken som stöd gynnar språkutvecklingen kan baseras på beprövad 

erfarenhet och då samstämmer med läroplanen för förskolan. 
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Metoddiskussion  

Som intervjumetod använde jag semi-strukturerade intervjuer. Jag förberedde några 

huvudfrågor och sedan under intervjuernas gång ställde jag följdfrågor. Jag tyckte att det var 

svårt att komma på följdfrågor vid intervjutillfällena, inte sällan kom jag på något just efter 

intervjun som jag skulle ha ställt en följdfråga kring. Vidare skulle ett alternativ vara att 

intervjua fler informanter då min datainsamling blev relativt liten. Jag ansåg dock att jag fick 

svar på mina frågeställningar och mitt syfte genom de tre intervjuerna och kände att jag fick 

bra spridning på intervjusvaren då alla informanter i studien arbetade på olika avdelningar.  

 

Jag hade som syfte att pedagogerna skulle beskriva sitt användande av tecken som stöd samt 

beskriva hur de ser på tecken som stöd i relation till språkutvecklingen. Jag valde således ett 

kriteriebaserat urval, att intervjua personer som använder sig av tecken som stöd i sitt arbete 

på förskolan. Resultatet blev därför riktat åt det positiva i användningen av tecken som stöd. 

Skulle jag dock ha ett slumpmässigt urval, som Christoffersen och Johannessen (2015) 

förklarar som ett urval där slumpen bestämmer vilka som ska delta, skulle det nog vara svårt 

att få svar på syftet med studien och resultatet skulle nog bli ett annat. 

 

Det faktum att en av informanterna arbetar på en avdelning för barn i behov av särskilt stöd 

kan ha format vissa av hens svar under intervjuerna. Främst gällande intervjufrågorna 

kopplade till den första forskningsfrågan som handlade om hur pedagoger beskriver att de 

arbetar med tecken som stöd inom förskolan. Jag uppfattade det som att informanten som 

arbetar på en avdelning för barn i behov av särskilt stöd använder tecken som stöd i en 

betydligt högre utsträckning än övriga informanter. Jag anser dock att det inte hade någon 

större påverkan på resultatet, då syftet med studien var att undersöka hur tecken som stöd kan 

stödja barn språkutveckling.  

 

Fortsatt forskning  

Jag har under studiens gång funderat kring vad barns ålder har för betydelse när det gäller 

användandet av tecken som stöd. En vidare fortsatt forskning skulle därför kunna vara att göra 

en observationsstudie där det studeras hur tecken som stöd används av pedagoger som arbetar 

med de yngre barnen kontra hur tecken används av de pedagoger som arbetar med de äldre 
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barnen på förskolan samt även i förskoleklass.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

3. Hur länge har du arbetat på den förskola du jobbar på nu? 

4. Hur har du lärt dig om tecken som stöd? 

 

5. Hur arbetar du med tecken som stöd på förskolan?  

6. Hur använder sig barnen av tecken som stöd?  

 

7. Hur arbetar du/ni språkutvecklande på avdelningen/förskolan? 

8. Hur använder du tecken som stöd i det språkutvecklande arbetet på 

avdelningen/förskolan?  

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev  

 

Inbjudan att deltaga som informant till examensarbete. 

 

Mitt namn är Emma Johansson och jag studerar förskollärarprogrammet termin sju på Umeå 

universitet. Jag har i uppgift att skriva ett examensarbete och skulle därför vara tacksam om 

jag fick din hjälp som informant till arbetet. Syftet med examensarbetet är att utveckla 

kunskap om hur tecken som stöd kan användas inom förskolan för att stödja barns 

språkutveckling. En första del i mitt rapportarbete har varit att jag fördjupat mig i forskning 

och litteratur kring det aktuella ämnet. Det skulle nu därför vara värdefullt om jag fick ta del 

av dina erfarenheter som pedagog för att kunna skriva vidare på arbetet. 

 

 

Vid intervjun och rapportskrivandet kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det innebär att du som informant kommer informeras om syftet 

med examensarbetet. Ditt deltagande är frivilligt och du får avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande när du vill. Intervjun kommer att spelas in med röstinspelning, dina svar kommer 

att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Resultatet kommer enbart användas i 

forskningsändamål.  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Johansson 

Förskollärarstudent 

Umeå universitet 

 

 

 


