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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta reda på pedagogers resonemang gällande användandet av tecken som 

stöd i förskolan. Vi införskaffade material till studien genom en kvantitativ enkätundersökning samt 

genom kvalitativa intervjuer. 

Resultaten visar att en stor del av pedagogerna är positiva till användning av tecken som stöd i 

förskolan och majoriteten påstår att alla barn oavsett ålder gynnas av detta, men det framkommer att 

det framförallt är fördelaktigt för barn med tal- och språksvårigheter. Pedagogerna uppger att barn 

med hjälp av tecken kan göra sig mer förstådda och att tecken ger dem möjlighet att kommunicera 

innan de har utvecklat ett verbalt språk. Pedagogerna lyfter även fram att det är lättare för barn att 

lära sig tecken än verbalt språk och poängterar att tecken som stöd hjälper språket att komma igång 

och påskyndar språkutvecklingen. 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att tecken som stöd är gynnsamt för barn med tal- och 

språksvårigheter, vilket både litteratur, forskning och den empiriska datan visar. Däremot är 

forskningen tvetydig i frågan om tecken som stöd gynnar typiskt utvecklade barns språk- och 

kommunikationsutveckling, vilket pedagogerna i studien hävdar att tecken som stöd gör. 
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1.Inledning och problemformulering 

Denna studie tar upp pedagogers resonemang gällande användandet av tecken som stöd inom 

förskolan och vilken påverkan pedagogerna hävdar att det har på barns språk- och 

kommunikationsutveckling. Studien bygger på att vi ser ett ökat intresse av att använda tecken som 

stöd i förskoleverksamheten, vare sig verksamheten har barn i behov av språkligt stöd eller inte. 

Studien är betydelsefull för personal och föräldrar inom förskolan som vill få en inblick i 

pedagogers resonemang om tecken som stöd och dess påverkan på barns språk- och 

kommunikationsutveckling.  

Effekten av tecken som stöd är något som diskuteras inom förskoleverksamheten och flera forskare 

har undersökt om tecken som stöd är gynnsamt för barns språk- och kommunikationsutveckling 

eller inte. Därav kan denna studie vara av intresse för dem som vill veta om det finns några 

paralleller mellan forskning och hur pedagoger resonerar gällande tecken som stöd. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra pedagogers resonemang gällande tecken som stöd för att lära 

oss mer om hur pedagoger ser på användning av tecken som stöd i förskoleverksamheten. 
 

1.2 Frågeställningar 

 Har pedagoger en positiv eller en negativ syn på användandet med tecken som stöd? 

 Beskriver pedagoger att tecken som stöd är bra för alla förskolebarns kommunikations- och 

språkutveckling, eller endast för vissa barn? 

 Beskriver pedagoger i förskolan att användning av tecken som stöd gynnar barns 

kommunikations- och språkutveckling, i sådant fall på vilket sätt? (Andersson, 2015). 
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2. Litteratur 

2.1 Tecken 

Det finns flera olika förkortningar och namn för det som i studien valts att kallas för Tecken Som 

Stöd (TSS). Enligt Heister Trygg (2010) så är stödtecken, tecken och samtidigt tal, 

teckenkommunikation, Tecken Till Tal (TTT) och Tecken som AKK (TAKK) andra begrepp som 

används i likartad betydelse (Heister Trygg, 2010). Baby Sign är ytterligare ett begrepp som vi 

under studiens gång märkt används i liknande bemärkelse. Tecken som stöd är det begrepp som vi 

har bekantat oss med och har kommit i kontakt med bland pedagoger som arbetar i förskolan och 

används därför i studien.  

Heister Trygg (2010) förklarar att Tecken som stöd (TSS) är hämtade tecken från teckenspråket och 

förklarar att användandet av tecken som stöd i sig innebär att en individ i omgivningen tydligt 

artikulerar orden i en mening samtidigt som utvalda ord tecknas. 

Tisell (2009) påpekar att TAKK är en förkortning av “tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation” och förklarar att detta innefattar att det verbala språket kompletteras med tecken 

lånade från teckenspråket och formas med hjälp av handen, detta för att förstärka och tydliggöra 

betydelsebärande ord. 

Babytecken (Baby Sign) är ett annat begrepp som enligt Heister Trygg (2010) också innefattar 

tecken som används i samband med det verbala språket för att förstärka enstaka ord, vilket även 

dessa är lånade från teckenspråket. I Sverige har användandet av Babytecken blivit allt vanligare 

menar Heister Trygg (2010). 

Heister Trygg förklarar vidare att tecken i TAKK alltid används tillsammans med det verbala 

språket och på så sätt skiljer sig från det svenska teckenspråket (STS), som endast sker visuellt och 

inte verbalt eller auditivt. Heister Trygg (2004) noterar även en skillnad och påstår att användning 

av TAKK innebär att endast de betydelsebärande orden för barnet tecknas och inte alla ord i en 

mening. Heister Trygg (2010) påpekar att intentionen med TAKK är att det ska leda till 

kommunikation med andra och att språkutveckling ska äga rum genom dessa samspel och Tisell 

(2009) påpekar att tecken bidrar till att barn tar till sig ord fortare och minns orden bättre.  

 

2.2 Kommunikation 

Begreppet kommunikation betyder ömsesidigt utbyte och kommer från det latinska ordet 

”communicatio”. Kommunikation kommer också från det latinska ordet ”communico” som innebär 

att meddela, få del av och göra gemensamt (Heister Trygg, 2004). Begreppet kommunikation är 

överordnat för betydelsen mänskligt samspel och i begreppet ingår både tal, gester, språk och 

kroppsspråk, och för att kommunicera krävs det mer än en individ (Heister Trygg, 2012). 
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Kommunikation kräver en sändare med ett budskap som meddelas och tas emot av en aktiv 

mottagare. Kommunikation kan ske både verbalt och icke-verbalt. Syftet med att kommunicera är 

att dela upplevelser och skapa kontakt med andra (Heister Trygg, 2004). 

 

2.3 Språk 

Hagtvet (2004) betonar vikten av det sociala samspelet i barns utveckling av språk och påpekar att 

språket inte kommer automatiskt. När ett barn växer upp i en omgivning där ingen aktivt 

kommunicerar med det, får barnet ingen möjlighet till att utveckla ett språk. Även Heister Trygg 

(2004) påpekar att ett barns språkutveckling är avgörande utifrån mötet med omgivningen. Heister 

Trygg (2010) påpekar att kommunikation hör ihop med språk och att kommunikationsförmågan är 

det basala och avgörande för ett barns språkutveckling.  

Kommunikation är förutsättningen för språkutvecklingen men kan äga rum utan verbalt språk. 

Hagtvet (2004) tar upp att ett barn vill lära sig ett språk eftersom de är sociala varelser som vill 

förstå vad andra i omgivningen samtalar om och att de även vill kunna göra sig förstådda och 

Heister Trygg (2010) påpekar att yngre barn begriper mer än vad de klarar av att säga verbalt. 

Trawick-Smith (2010) noterar att ett barn generellt sett utvecklar sitt första verbala ord någon gång 

mellan 8 och 18 månader, men kan då för barnet vara svårt att uttala korrekt.  

 

2.4 Tecken som stöds påverkan på barns kommunikation 

Heister Trygg (2004) tar upp att det inte finns mycket forskning om tecken som stöd men att studier 

som har utförts har visat på att barns kommunikation gynnas av detta. Vidare tar Heister Trygg upp 

att studiernas resultat skiljer sig åt beroende på val av metodutförande, vilket gör att det inte med 

säkerhet går att hävda att tecken som stöd positivt påverkar barns kommunikation. 

Fitzpatrick, Thibert, Grandpierre och Johnston (2014) studerade resultaten hos ett flertal studier 

utförda mellan 1990 och 2013 för att få en bättre överblick över effektiviteten av användandet av 

tecken som stöd i relation till barns kommunikationsutveckling. Studier som inkluderades i 

granskningen var studier som innefattade hörande, typiskt utvecklade barn med en ålder på under 

tre år. Genom granskningen av studierna antyder Fitzpatrick et al (2014) att det inte existerar några 

övertygande belägg för att användandet av att tecken som stöd gynnar kommunikationsutvecklingen 

hos barn med typisk utveckling. Detta eftersom två av studierna saknar kontrollgrupper och två inte 

utförde tillräckligt många tester.   

Fitzpatrick et al (2014) anser att den studie som hade starkast belägg för sina resultat var en studie 

av Kirk, Howlett, Pine och Fletchers (2013) som kom fram till att det inte existerar några skillnader 

i barn språk- och kommunikationsutveckling vid åldrarna 12, 14 och 16 månader oavsett om barnen 
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utbildats i tecken som stöd eller verbal kommunikation. Däremot fann forskarna att tecken kan 

påverka den expressiva kommunikationen positivt hos barn med svaga språkförmågor och påpekar 

att användandet av tecken kan vara bra för barn som av olika anledningar ligger i riskzonen för 

språkförsening eller språkstörning. Beukelman och Miranda (2013) noterar att de som är i behov av 

tecken som stöd är barn med språksvårigheter. Även Tisell (2009) lyfter fram att framförallt barn 

med språksvårigheter har nytta av tecken som stöd. Heister Trygg (2010) påpekar att de barn som är 

i behov av tecken som stöd är de barn som har bristande tal, löper risk för detta eller inte talar alls. 

Heister Trygg berättar vidare och påpekar att målet med användningen av tecken som stöd är att 

barn ska börja tala och tecken som stöd används som ett redskap för stöttning i barns språk- och 

kommunikationsutveckling. Tisell (2009) berättar att kommunikationen för barn med försenad 

språkutveckling blir stillastående så länge talet inte kommit igång, men med hjälp av tecken ges 

barn möjlighet till att uttrycka sig tidigare än vad som annars hade varit möjligt. 

Kirk et al (2013) fick snart kritik av Mueller, Sepulveda och Rodriguez (2014) som ansåg att 

studien inte hade genomförts ordentligt, utan att det fanns flera faktorer som de ansåg påverkade 

resultatet negativt. Mueller et al (2014) bestämde sig för att genomföra en liknande studie med 

ändringar i utförandet. En del av deras mål med studien var att se om tecken kunde ha en effekt på 

barns kommunikativa utveckling i åldrarna 6 – 29 månader. Insamlad data indikerade att den 

teckenträning föräldrarna genomgått förbättrade bland annat barnens kommunikationsutveckling.  

En studie som utfördes av Wright, Kaiser, Reikowsky, och Roberts (2012) visade att barn mellan 23 

- 29 månader med talsvårigheter som erbjudits tecken som stöd självmant började kommunicera 

hemma via tecken. Forskarna noterade även att teckenkommunikationen bidrog till att barnen 

började kommunicera mer verbalt. 

 

Ytterligare en studie om kommunikation visade att kommunikativa förändringar skedde hos barn 

med olika tal- och språksvårigheter efter att tecken som stöd implementerats i barnens skolor och 

förskolor. Denna studie innefattade barn yngre än 5 år. Resultaten visade att barnen i studien valde 

att komplettera och ersätta sitt tal med tecken olika ofta när de kommunicerade. Forskarna 

förmodade att det kunde bero på den grad av talsvårigheter barnen hade innan studien påbörjats 

(Wijkamp, Gerritsen, Bonder, Haisma & Van der Schans, 2010). 

Forskarna noterade att de barn som i början av studien ansågs vara verbala inte valde att använda 

tecken i sin kommunikation, vilket forskarna antog berodde på att barnen ansåg att de inte var i 

behov av tecken för att göra sig förstådda. De barn som innan studien ansågs ha obegripligt verbalt 

tal, använde i slutet av studien sig däremot av tecken som ett komplement för att förstärka och 

förtydliga sitt språk. Däremot fann forskarna att hos en del av barnen som vid studiens början inte 
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talade alls eller ansågs vara väldigt begränsade i sitt tal, minskade det verbala språket till en början 

och ersattes med tecken. Men genom tecken blev det för dessa barn möjligt att uttrycka sådant som 

de inte klarade av verbalt. Forskarna kom även fram till att tecken som stöd inte ersatte den verbala 

kommunikationen, utan den verbala kommunikationen fortsatte vara det dominerande sättet att 

kommunicera på för alla barn i studien oavsett graden av talsvårighet (Wijkamp et al, 2010).  

Även här lyfts det fram att tecken som stöd inte har en negativ påverkan på barns språkutveckling, 

så som Kirk et al (2013) påpekade. Tisell (2009) hävdar att när ett barn börjar behärska talet så 

slutar barnet att använda sig av tecken. Vidare beskriver Tisell att det är bättre att ett barn kan 

kommunicera via tecken än att inte kunna kommunicera överhuvudtaget. Heister Trygg (2010) 

beskriver att det primära syftet med att använda tecken som stöd vid samtal med barn är att bidra till 

barns kommunikationsutveckling. Tecken som stöd blir ett hjälpmedel för barn som bidrar till att de 

kan kommunicera med andra innan det verbala språket kommit igång.  

Trawick-Smith (2010) påpekar att barn kan begripa ord innan vuxna är medvetna om detta.  

Även Heister Trygg (2010) förklarar att yngre barn begriper mer än vad de klarar av att säga verbalt 

samt konstaterar att det för ett barn är lättare att använda sig av finmotoriken i sina händer än 

munnens finmotorik. Enligt Bates & Dick (2002); Iverson & Goldin-Meadow (2005) och Rowe & 

Goldin-Meadow (2009) refererad i Fitzpatrick et al (2014) så finns det en önskan hos barn att 

kommunicera med andra långt innan de har en förmåga att göra det. Heister Trygg (2010) påpekar 

att tecken kan motverka frustration hos barn och förhindra att kommunikationsutvecklingen 

hämmas.  

En annan studie om tecken som stöd och kommunikation utfördes av Erlenkamp och Kristoffersen 

(2010) med syfte att studera om barn med talsvårigheter kunde göra sig mer förstådda med en 

kombination av tecken och tal eller när de enbart använde ett av kommunikationssätten. Barnen 

använde redan innan studien sig av tecken när de kommunicerade med andra, på grund av 

talsvårigheter och ett begränsat ordförråd som gjorde dem svåra att förstå. Studiens resultat kom 

fram till att barnen blev bättre förstådda när de kommunicerade via tecken jämfört med när de 

kommunicerade verbalt, vilket liknar Wijkamp et al (2010) resultat som visade på att tecken kan 

användas av barn för att förtydliga sin kommunikation. Däremot noterade Erlenkamp och 

Kristoffersen (2010) att barnen blev förstådda som bäst när tecken och verbal kommunikation 

användes kompletterande.  

 

2.5 Tecken som stöds påverkan på barns språkutveckling 

Tecken fungerar som ett stöd för att bygga upp språket hos barn med språkstörningar, eftersom 

tecken ger barn möjlighet att utöver höra språket även känna och se det, vilket gör det lättare för 
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barn att både ta till sig och förstå språket (Tisell, 2009). Tisell förklarar vidare att tecken som stöd 

under senare tid börjat användas på flera förskolor med de yngsta barnen som har en normal 

språkutveckling, detta för att barnens talutveckling ska komma igång fortare.  

Johnston, Durieux-Smith och Bloom (2005) har utfört en studie med syftet att undersöka om 

föräldrar till typiskt utvecklade barn ska uppmuntras till att lära sina barn att kommunicera med 

tecken och om det påverkar små barns språkutveckling. Forskarna fann att den mesta forskning 

gällande tecken som stöd sker av en liten grupp forskare (Acredolo & Goodwyn, 2000; Goodwyn & 

Acredolo, 1993, 1998; Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000; Moore, Acredolo & Goodwyn, 2001). 

Resultaten av studien visade att det var svårt att dra slutsatser gällande påverkan av tecken som stöd 

på språkutvecklingen eftersom det existerar en stor variation bland studierna med avseende på 

genomförande. I en del studier användes endast rapporter från föräldrarna medan det i andra 

undersökningar användes språktester. Johnston et al (2005) är även kritiska mot att Goodwyn et al 

(2000) väljer bort att jämföra sina resultat emot en av kontrollgrupperna utan att förklara varför. 

Detta i samband med att Goodwyn et al inte nämner hur valet av deltagare till studierna sker medför 

att Johnston et al (2005) är tveksamma till om studierna är tillförlitliga. Utan de hävdar att de stora 

variationerna istället skapade mer frågor och lämnar flera viktiga variabler obesvarade.  

Även Paling (2007) utförde en studie med syfte att kritiskt granska existerande litteratur om tecken 

som stöd gällande typiskt utvecklade barns språkutveckling. Detta för att ta reda på om det finns 

forskning som stödjer att tecken som stöd är gynnsamt för dessa barn. Granskningen innefattade 

studier som studerat barn under 3 år och resultatet visade att det är brist på bevis om tecken som 

stöd gynnar typiska barns språkutveckling. I en av studierna som Paling (2007) granskade kom 

Holmes och Holmes (1980) fram till att barnet vars föräldrar använt sig av tecken som stöd 

uttryckte sig verbalt och via tecken tidigare än medelvärdet i Nelsons (1973) studie där föräldrarna 

enbart kommunicerat med barnen via verbalt språk. Paling (2007) noterade även att barnet i Holmes 

och Holmes (1980) studie kunde uttrycka två-ords meningar tidigare samt hade ett större ordförråd 

flera månader tidigare än medelvärdet hos barnen i Nelsons studie. Paling påpekar vidare att det 

dock är viktigt att uppmärksamma att två barn i Nelsons studie hade ett lika stort ordförråd som 

barnet i Holmes och Holmes (1980) studie vid samma månaders ålder. Paling noterar även att 

föräldrarna till barnet i Holmes och Holmes (1980) var utbildade i teckenspråk, vilket kan ha 

påverkat resultatet och att det är oklart om det går att dra allmänna slutsatser utifrån resultatet.  

 

En av de rapporter som Fitzpatrick et al (2014) granskade och ansåg ha svaga belägg för sina 

resultat, var en studie genomförd av Goodwyn och Acredolo (1993). Sju år senare genomförde 

Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) en liknande studie med barn som de följde från att barnen 

var 11 månader fram till 36 månader. Den här gången med kontrollgrupper, med syftet att studera 
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hur ett medvetet användande av bland annat tecken som stöd av föräldrar till typiskt utvecklade 

barn påverkade barnens verbala språkutveckling. Deras resultat visade att tecken påverkade den 

tidiga språkutvecklingen hos barnen positivt. De barn som använde gester och tecken överträffade 

vid kontrolltesterna de barn som inte använde det. Däremot noterade forskarna att de positiva 

fördelarna som de teckenanvändande barnen uppvisade inte verkade vara ständiga. Det noterades att 

det verkade som att fördelarna avtog i och med att barnen blev äldre och vid 36 månader låg alla 

barn i studien på samma nivå. Johnston et al (2005) noterar dock att Goodwyn et al (2000) inte 

valde att jämföra gruppen med barn som erbjudit tecken med den tredje kontrollgruppen där barn 

endast fått verbal träning, vilket gör at Johnston et al (2005) ifrågasätter tillförlitligheten av studien. 

Paling (2007) i sin tur noterar att Johnston et al (2005) är kritiska till att implementera tecken som 

stöd eftersom det kan skapa stress hos föräldrarna i deras försök att nå upp till kraven som 

barnspecialister anser krävs för barns utveckling, vilket i sin tur negativt kan påverka barns 

resterande utveckling. Goodwyn et al (2000) påpekar vidare att trots att fördelarna verkar vara 

tillfälliga, påverkar det inte barnens språkutveckling negativt. Även Kirk et al (2013) hävdar att det 

inte existerar några negativa effekter på språkutvecklingen av att kommunicera med barn genom 

tecken och gester i tidig ålder. Även Giezen, Baker och Escudero (2014) har undersökt om tecken 

som stöd hos barn med hörselimplantat påverkade deras inlärning av det verbala språket. De kom 

fram till att teckeninlärningen inte har någon negativ påverkan på inlärning av verbala ord eller på 

språkutvecklingen samt noterar att det inte verkar existera någon konkurrens mellan de två språken 

vid inlärning, utan att det går att lära sig dem simultant. Likaså hävdar Johnston et al (2005) att det 

inte är någon fara med att lära typiskt utvecklade barn att kommunicera via tecken, men ifrågasätter 

varför tecken som stöd ska användas till typiskt utvecklade barn när det inte finns något behov av 

det. Men Paling (2007) drar slutsatsen att vuxna varken bör avskräckas eller uppmuntras till att 

implementera tecken som stöd till typiska barn på grund av bristen av bevis om dess påverkan på 

språkutvecklingen.  

 

Brady, Thiemann-Bourque, Fleming och Matthews (2014) utförde en kvantitativ studie med syfte 

att studera om en ökad mängd alternativ kommunikation samt en ökad respons och interaktion från 

vuxna i hem- och skolmiljö skulle öka ordförrådet hos barn med talsvårigheter. Resultaten visade 

att insatserna i förskolan inte påverkade ordförrådet. Däremot visade det sig att det var mängden 

kommunikation genom tecken eller verbalt språk via föräldrarna som hade störst påverkan på barns 

ordförråd men även att mängden antal ord som föräldrarna använde hade stor påverkan.  

Att interaktionen med andra är viktigt för barns språk lyfter även Barker, Akaba, Brady och 

Thiemann-Bourqueb (2013) fram när de studerade om användningen av tecken som stöd i förskolan 

gynnar språkutvecklingen. De kom fram till att barn med olika språksvårigheter utvecklades mer 
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när kamraterna kommunicerade med dem genom alternativ kommunikation än när de 

kommunicerade med pedagogerna. Barker at al (2013) menar att det sociala samspelet och 

kommunikationen med kamrater är lika viktigt som kommunikationen med pedagogerna under 

språkutvecklingen. Även Wright et al (2012) fick fram att ordförrådet hos barn ökade, både i det 

verbala och i det tecknade språket, efter att de erbjudits tecken som stöd. 

 

Av de studier som har utförts har ingen hittat att det finns någon negativ påverkan av att använda 

tecken som stöd. Tisell (2009) påpekar att kontroll över både läppar, stämband, lufttryck och tunga 

är något som barn behöver ha kontroll över samtidigt för att producera verbalt språk. De 

kroppsdelar som barn generellt sett först utvecklar kontroll över är armar och händer, vilket gör det 

lätt för barn att använda tecken som formas med hjälp av handen. För ett yngre barn är det lättare att 

uttrycka sig via tecken än verbalt och för vuxna är det lättare att lära ut hur ett ord tecknas än hur ett 

ord ska uttalas verbalt. Detta kan kopplas till Berglunds (2006) studie där hon följde ett typiskt 

utvecklat barn där det noterades att gesterna utvecklades först hos barnet, vilket antas bero på att 

den manuella motoriken utvecklas tidigare än munmotoriken. 

 

De studier som vi har presenterat visar att resultaten om teckens påverkan på barns språk- och 

kommunikationsutveckling varierar. När det gäller barn med tal- och språksvårigheter är alla 

positiva, men när det gäller typiskt utvecklade barn skiljer sig forskningen åt. Trots att tre av 

studierna (Goodwyn et al, 2000; Kirk et al, 2013; Mueller et al, 2014) har genomfört likartade 

studier har de fått olika resultat gällande om tecken som stöd är gynnsamt eller inte. Forskningen är 

relevant eftersom den visar vilken effekt tecken som stöd kan ha på barns språk- och 

kommunikationsutveckling, vilket är en av studiens frågeställningar. Det framkommer även vilka 

barn som gynnas av tecken som stöd, vilket är ytterligare en fråga vi vill besvara i denna uppsats. 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling 

I denna uppsats har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats använts. Att kombinera ansatserna 

för att samla in och analysera data kallas enlig Fejes och Thornberg (2009) för Mixed methods, 

vilket är ett arbetssätt som har växt fram inom samhällsvetenskapen. De båda ansatserna fungerar 

som ett komplement till varandra och skapar en helhet i resultatet, eftersom de tillsammans ger en 

djupare och bredare uppfattning av det som studerats. Enligt Bryman (2008) är kvantitativ ansats en 

inriktning där den empiriska datan samlas in i stor omfattning. Vidare beskriver Bryman att det 

handlar om data som forskaren sedan kan räkna, mäta och analysera genom statistiska metoder som 

diagram och siffror. Den kvalitativa ansatsen handlar enligt Bryman (2008) om att samla in en 

mindre mängd data och istället gå in mer på djupet.  

 

En enkätundersökning gör det möjligt att nå många pedagoger samtidigt för att få en generell 

överblick över pedagogers resonemang om användandet av tecken som stöd i 

förskoleverksamheten. Enligt Arnqvist (2014) är enkät en lämplig metod att använda för att samla 

in datamaterial när syftet är att nå ut och fånga ett större urvals resonemang gällande ett ämne. 

Enkäten gav endast en överblick över hur pedagoger resonerar om tecken som stöd, medan 

intervjuerna gav en möjlighet till djupare förståelse för hur de resonerar om ämnet och på vilket sätt 

de resonerar om hur det gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling.  

 

3.2 Urval  

3.2.1 Enkät 

I urvalet av informanter valde vi att sända ut enkäten till ett flertal förskolechefer inom olika 

områden spridda över Sverige. Förskolecheferna har i sin tur ombetts att vidarebefordra enkäten till 

förskolepersonalen.  

Enkäten skickades ut till olika områden för att undvika att få ett resultat som eventuellt endast 

speglar hur pedagoger boende inom ett visst område resonerar. Genom att bredda 

enkätundersökningen gav det oss en mer generell bild av hur pedagogerna resonerar om tecken som 

stöd. Enligt Bryman (2008) ökar genomförande av en större enkät chansen att tillförlitligheten blir 

större. Bryman berättar vidare att valet av enkätundersökning medför ett stort bortfall av 

informanter och vi har även blivit varnade av personal från Universitet om detta. Därför skickades 

enkäten ut till ett stort antal pedagoger inom förskolan för att öka chansen till insamling av svar. 
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3.2.2 Intervju 

Urvalet har gjorts genom ett Bekvämlighetsval, detta innebär enligt Bryman (2008) att individer 

som finns tillgängliga för tillfället är de som väljs ut. Vi fick rekommendationer att kontakta två av 

respondenterna. De övriga två kontaktades eftersom vi visste att dessa två har resonemang och 

erfarenhet av tecken som stöd. 

 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Enkät 

I enkätundersökningen valde vi att använda oss av slutna frågor, vilket Hjalmarsson (2014) 

förklarar innebär att respondenterna som deltar i enkätundersökningen kryssar i de svar gällande en 

fråga som mest överensstämmer med sitt eget tyckande. Bryman (2008) påpekar att slutna frågor i 

en enkätstudie kan medföra en ökad svarsfrekvens till skillnad från öppna frågor, då slutna frågor 

tar kortare tid att besvara. Slutna frågor har enligt Hjalmarsson (2014) en fördel i att 

respondenternas olika svar lättare går att jämföra och skilja ifrån varandra, vilket i sin tur gjort det 

lätt för oss att framföra och analysera statistiken.  

Svarsalternativen som finnas i enkätundersökningen presenterades vertikalt, detta eftersom 

Hjalmarsson (2014) menar att svarsalternativ som presenteras horisontellt ökar risken för att 

respondenterna upplever det svårt att skilja svarsalternativen åt och riskerar där med att kryssa i fel 

svarsalternativ, vilket vi i största mån vill undvika. I enkäten valdes svarsalternativet ”Ingen åsikt” 

att tas med, detta eftersom vi inte vill att pedagoger ska tvingas till att ta ställning till något som inte 

överensstämmer med deras resonemang, vilket Hjalmarsson (2014) varnar för. 

Enkätundersökningen har varit internetbaserad och har funnits att tillgå via en länk som har nått 

respondenterna genom e-post till ett flertal förskolechefer i olika städer i Sverige. Cheferna har i sin 

tur uppmanats att vidarebefordra länken till respektive personal som är anställd inom deras 

förskoleverksamhetsområden. Att enkäten skickas ut via e-post har valts först och främst eftersom 

detta sparar tid, men också eftersom Hjalmarsson (2014) påpekar att detta sätt ger respondenterna 

möjlighet att svara på enkäten när de själva känner för det vilket i sin tur kan generera i 

genomtänkta svar, vilket vi hoppas på i studien. Genom att använda internetbaserade enkäter har vi 

kunnat erhålla ett större urval. Hjalmarsson (2014) betonar vikten av att informanterna upplever att 

enkäten är lätt att besvara. Därför har ett fåtal frågor tagits med i enkätundersökningen, eftersom vi 

tror att det kan generar en större svarsfrekvens.  

Ett cirkeldiagram har valts att användas i studien för att redovisa insamlad data från 

enkätundersökningen. Bryman (2008) påpekar att diagram är lätta att tyda och förstå, vilket har 

varit anledning till att vi valt att presentera enkätundersökningens resultat i ett diagram.  



11 
 

3.3.2 Intervju 

I studien vill vi beskriva pedagogers resonemang om användning av tecken som stöd i förskolan 

och i och med detta påstår vi att en semistrukturerad intervju var mest lämpad för ändamålet. 

Bryman (2008) menar att denna intervjumetod innebär att forskaren har ett frågeformulär med 

färdigformulerade frågor som ställs, men att även följdfrågor kan anpassas efter respondentens svar, 

vilket vi ansåg viktigt att ha med ifall något ansågs oklart eller ville följas upp. Intervjuerna valdes 

att spelas in, detta eftersom Bryman (2008) lyfter upp vikten av att spela in intervjuer eftersom 

forskaren inte kan komma ihåg allt det som sades under intervjun samt påpekar att det ger forskaren 

en möjlighet att återgå till materialet ett flertal gånger under analysen. 

 

3.4 Analys  

3.4.1 Enkät 

Data från enkäten består och mäts i en nominalskala, vilket enligt Arnqvist (2014) betyder att data 

klassificeras genom olika kategorier. Analysen av enkät sker genom en frekvensfördelning av de 

olika svarsalternativen. 

 

3.4.2 Intervju 

För att analysera datainsamlingen från intervjuerna har vi använt oss av Grounded Theory där 

sortering, kodning och tolkning är en del av analysarbetet. Enligt Thornberg och Forslund Frykedal 

(2009) innebär Grounded Theory att forskaren försöker begripa respondenternas perspektiv och sätt 

att se på något, vilket är studiens syfte, då vi vill ta reda på pedagogers resonemang gällande tecken 

som stöd. Denna dataanalys innebär enligt Fejes och Thornberg (2009) samt Rennstam och 

Wästerfors (2015) att analytikern går mer in på djupet i datamaterialet. Utöver det klart 

framträdande i datamaterialet gör analytikern tolkningar av materialet som samlats in menar Fejes 

och Thornberg (2009) och tolkningen kopplas därefter samman med allmän kunskap som finns att 

tillgå gällande ämnet.  

 

Grounded Theory passar studien eftersom en abduktiv ansats kommer att användas, vilket Fejes och 

Thornberg (2009) berättar innebär ”… att ansatsen varken är deduktiv eller induktiv till fullo, utan 

speglar lite av varje ansatts. Vidare beskriver Frejes och Thornberg att en abduktiv ansatts inte 

avfärdar teoretiska uppfattningar som ingår i den deduktiva ansatsen, men att hypoteser utifrån vald 

teori inte testas om de stämmer utifrån insamlat material utifrån verkligheten, vilket ingår i en 

deduktiv ansats. Vidare beskriver Frejes och Thornberg att den abduktiva ansatsen istället utgår från 
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insamlad datamaterial från empirin så som en induktiv ansatts för att dra en slutsats, fast här med en 

teori med inspiration från den deduktiva, som inte ingår i en induktiv ansatts.” (Andersson, 2015). 

 

3.5 Bortfall av enkätundersökningen 

Vi har skickat ut enkäten till totalt 190 stycken förskolechefer, vilket motsvarar 557 förskolor. Om 

vi räknar på att det finns 9 personal per förskola blir det 5013 stycken pedagoger som fått möjlighet 

att ta del av enkätundersökningen. Totalt har vi fått in 178 svar från pedagoger i förskolan på 

enkätundersökningen vilket motsvarar 3,5 procent svarsfrekvens. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 

De fyra forskningsetiska principerna som ingår i en humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 

vi i studien tagit i hänsyn till vid både datainsamling av enkäter och intervjufrågor. 

Samtyckeskravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att deltagandet är frivilligt, har tagits i 

hänsyn till då det i följebrevet till enkätundersökningen (se Bilaga 1) som har skickats ut via e-post, 

och följebrevet till intervjustudierna som har lämnats på plats (se Bilaga 2) har innehållit 

information om detta. Samtyckeskravet har också beaktats då respondenterna vid intervjun haft 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som under pågående intervju, vilket Vetenskapsrådet 

(2002) påpekar att respondenter ska ha möjlighet att göra. 

Informationskravet vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att syfte och information om 

studien ska anges har vi också tagit hänsyn till och informerat om i de utskickade följebreven, se 

Bilaga 1 och 2. I följebrevet till dem deltagande intervjupersonerna har vi meddelat att inspelning 

kommer att ske, detta eftersom Vetenskapsrådet (2002) påpekar att allt som kan påverka en individs 

vilja att delta i undersökningen ska informeras. 

Enkätundersökningen har skett anonymt och respondenterna som deltagit i intervju benämns varken 

vid namn, stad eller arbetsplats i studien, vilket gör det omöjligt för utomstående att identifiera de 

deltagande respondenterna. Vi har även i följebreven informerat om och lovat att insamlat material 

endast kommer att användas för denna studie. De inspelade intervjuerna kommer under arbetets 

gång förvaras så att ingen på något sätt kan få tillgång till dessa och kommer efter examination av 

arbetet att raderas. Genom detta har vi i studien beaktat Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att respondenters personuppgifter ska förvaras och 

redovisas så att utomstående inte kan komma åt dem, samt att datainsamling från respondenterna 

endast får användas till den nämnda studien och inte andra forskningsstudier.  
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3.7 Metoddiskussion 

3.7.1 Enkät 

Bryman (2008) konstaterar att valet av enkätundersökning medför ett stort bortfall av informanter 

och därför valde vi att skickat ut enkäten till en stor mängd pedagoger inom förskolan för att öka 

chansen att få in många svar. 

Med tanke på vår låga svarsfrekvens påstår vi att en internetbaserad enkätundersökning (se Bilaga 

3) som vi använde oss av var det bästa valet för oss att samla in datamaterialet, då vi genom e-post 

nådde en större mängd pedagoger än vad som annars hade varit möjligt.  

Andra sätt som vi kunde skicka ut enkäterna på skulle kunna ha varit genom att besöka 

informanterna och dela ut enkäten via pappersformat direkt till dem och därefter samla in materialet 

på plats vilket Hjalmarsson (2014) förklarar är ett sätt att gå till väga. Denna metod hade tagit 

alldeles för lång tid för oss att genomföra för att nå så pass många informanter. Postenkäter hade 

varit ett annat sätt att nå informanterna vilket Hjalmarsson (2014) berättar är ett sätt att få ut sin 

enkätstudie. Dock påpekar Hjalmarsson (2014) att detta tillvägagångssätt tenderar att medföra ett 

stort bortfall av svar, vilket gjorde att vi inte valde denna metod.  

Varför vi valde att skicka ut enkäterna till förskolecheferna, som i sin tur fick välja att 

vidarebefordra enkäten och dess följebrev till respektive personal, berodde på att det i samtliga 

städer vi valde att kontakta till största del endast bestod av e-postadresser till just förskolecheferna.  

Trots att en mindre mängd förskolor hade en e-postadress som verkade gå direkt till förskolan, 

valde vi att endast skicka ut enkäterna till förskolecheferna, detta för att genomförandet skulle ske 

konsekvent. Vi ansåg även att det var bättre att skicka ut enkäten till endast förskolecheferna och 

inte även till förskolorna som hade en egen e-postadress, detta för att inte riskera att enkäten 

skickades ut till någon personal två gånger, då en del förskolor har samma förskolechef. Ytterligare 

en anledning till detta var att det gick mycket fortare att skicka ut enkäterna till förskolecheferna, då 

det i fler av de utvalda städerna gick att hitta en färdig lista med e-postadresser till flera 

förskolechefer direkt, vilket motsvarade en stor mängd förskolor. 

Detta samt de 178 antal svar vi fick in medför att vi även här är nöjda med tillvägagångssättet 

gällande enkäten och påstår därmed att vi inte skulle velat välja ett annat tillvägagångssätt.  

 

3.7.2 Intervju 

Bryman (2008) berättar att telefonintervjuer kan användas i en studie för att samla in data vilket vi 

hade kunnat använda oss av istället för intervjuer via direktkontakt. Detta skulle kunnat ha sparat tid 

eftersom restid till och från informanterna inte skulle förekomma. Telefonintervjuer valdes dock 

bort eftersom vi saknar kunskap om hur inspelning av intervjuerna skulle kunna ske genom telefon. 
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Att spela in intervjuerna var för oss viktigt eftersom det är svårt att minnas allt som respondenterna 

sagt under intervjuns gång, vilket även Bryman (2008) påpekar. Bryman berättar vidare att forskare 

kan intervjua fler respondenter samtidigt, så kallad gruppintervju. Detta tillvägagångssätt skulle 

även kunnat tänkas spara tid, då fler respondenter intervjuas på ett och samma ställe. Gruppintervju 

valdes dock bort då vi inte ville att pedagogerna skulle påverka varandras svar, men också för att 

det skulle kunnat bli svårt att få ihop en tid då flera pedagoger hade haft möjlighet att delta 

samtidigt. Ytterligare ett tillvägagångssätt som vi hade kunnat använda oss av var strukturerade 

intervjuer. Enligt Bryman (2008) innehåller strukturerade intervjuer slutna frågor med fasta 

svarsalternativ. Frågorna är även förbestämda och ska under intervjun ställas i samma ordning till 

varje respondent. Vi valde att inte använda oss av strukturerade intervjuer eftersom att 

respondenterna enbart skulle kunnat svara på de svarsalternativ som funnits och inte hade haft 

möjlighet att utveckla sina svar. Vi ville inte att respondenterna skulle uppleva att de var tvungna att 

välja ett svar som kanske inte stämmer in på deras åsikter. Eftersom vi ville ha djupgående svar och 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer (se 

Bilaga 4), vilket vi i efterhand upplever gav oss data som behövdes och därmed är nöjda med vårt 

val. I efterhand känner vi dock att vi under intervjuerna kunde ha ställt mer följdfrågor vid korta 

eller innehållslösa svar för att anskaffa mer information. Trots det tycker vi att vi har fått den 

information vi behövt för studien. 

Vid valet av informanter hade vi kunnat välja ut pedagoger som inte fanns direkt tillgängliga för oss 

för tillfället utan sökt oss utanför denna ram. I urvalet av informanter kontaktade vi medvetet 

pedagoger som för tillfället fanns tillgängliga, detta eftersom vi misstänkte att dessa pedagoger 

gärna ville ställa upp på en intervju och delge sina resonemang till studien. För att få en mer 

generell blick över hur pedagoger resonerar gällande tecken som stöd hade vi kunnat intervjua och 

samlat in data från fler informanter än vad vi gjorde. Men efter att vi samlat in, transkriberat och 

analyserat data från fyra pedagoger, tyckte vi att datainsamlingen räckte för studien och att 

ytterligare intervjuer hade varit överflödiga.  

 

3.8 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om huruvida den genomförda undersökningen är pålitlig eller inte. Det som 

bland annat bestämmer undersökningens reliabilitet är hur noggrant forskaren har bearbetat 

insamlad data (Eliasson, 2013). Intervjuerna valdes att spelas in, vilket ökar reliabiliteten eftersom 

Eliasson (2013) påpekar att med inspelad data kan forskaren återgå till datamaterialet och 

kontrollera att transkriberingen stämmer med inspelningen, vilket vi gjort. Däremot går inte 

studiens resultat att generalisera till vad samtliga pedagoger verksamma i förskoleverksamheten 

resonerar om användning om tecken som stöd, detta på grund av enkätens låga svarsfrekvens. 
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3.9 Validitet  

Vid datainsamlingen är det viktigt att så långt som möjligt kontrollera att den insamlade 

informationen är giltig för undersökningen poängterar Eliasson (2013). Efter insamling av data från 

intervjuerna har vi genom transkribering gått igenom materialet för att säkerställa att datamaterialet 

är lämplig för studien. Validitet handlar om att metod och frågor ska vara lämpliga för att få svar på 

studiens syfte (Ross, 2014). I studiens resultatpresentation framgår att studiens frågeställningar, 

intervju- och enkätfrågor samt metoder för datainsamling har varit lämpliga för att besvara studiens 

syfte.  
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4. Resultat 

4.1 Enkät 

Du är anställd som? 

Totalt har 178 pedagoger besvarat enkäten. Utav dessa pedagoger svarade 59,0 % att de är 

förskollärare (105 pedagoger).  Totalt 32 % (57 pedagoger) svarade att de är anställda som 

barnskötare, 1,1 % svarade att de är anställda som lärare (2 pedagoger) och 7,9 % (14 pedagoger) 

fyllde i svarsalternativet ”Annat”. 

2 (1.1%): Lärare 

105 (59.0%): Förskollärare 

57 (32.0%): Barnskötare 

14 (7.9%): Annat 

 

 

 

 
 

  

  

 

  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325729&ftid=12301172&ftid_wert=0#E5325729
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Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

Utav de 178 informanterna svarade 44,9 % att de har arbetat 0-10 år inom förskolan, vilket 

motsvarar 80 pedagoger. 18,5 % (33 pedagoger) har svarat att de har arbetat 10-20 år och 19,7 (35 

pedagoger) kryssade i svarsalternativet 30 +, vilket motsvarar 35 pedagoger. 

De resterande 16, 9 % (30 pedagoger) har svarat att de har arbetat i förskoleverksamheten mellan 

20-30 år.  

 

 

80 (44.9%): 0-10 år 

33 (18.5%): 10-20 år 

30 (16.9%): 20-30 år 

35 (19.7%): 30 år + 
  

 

 

 
  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325729&ftid=12301169&ftid_wert=0#E5325729
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325729&ftid=12301170&ftid_wert=0#E5325729
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325729&ftid=12301171&ftid_wert=0#E5325729
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325729&ftid=12301172&ftid_wert=0#E5325729
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Hur anser du att tecken som stöd påverkar barns språk- och kommunikationsutveckling? 

På frågan om hur tecken som stöd påverkar barns språk- och kommunikationsutveckling har 97,2 % 

(173 pedagoger) svarat att det påverkar positivt medan 2,8 % (5 pedagoger) har svarat att de inte har 

någon åsikt. De resterande två svarsalternativen ”Påverkar inget alls”, samt påverkar ”Negativt” har 

ingen informant fyllt i som svar.   

- (0.0%): Negativt 

173 (97.2%): Positivt 

- (0.0%): Påverkar inget alls 

5 (2.8%): Ingen åsikt 

 

 
  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325739&ftid=12301184&ftid_wert=0#E5325739
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325739&ftid=12301185&ftid_wert=0#E5325739
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325739&ftid=12301186&ftid_wert=0#E5325739
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325739&ftid=12301187&ftid_wert=0#E5325739
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För vilka barn är tecken som stöd gynnsamt för deras språk- och 

kommunikationsutveckling? 

Resultatet av enkätundersökningen visar att 94,4 % (168 pedagoger) har svarat att tecken som stöd 

är gynnsamt för alla barns språk- och kommunikationsutveckling medan 3,9 % (7 pedagoger) har 

svarat att tecken som stöd endast är gynnsamt för barn med tal- kommunikation och 

språksvårigheter. De resterande 1,7 % (3 pedagoger) har svarat att de inte har någon åsikt. Ingen av 

dem deltagande pedagogerna i undersökningen har fyllt i svarsalternativen ”Inga barn” eller ” 

Endast för barn utan tal-, kommunikations- eller språksvårigheter” på frågan. 

168 (94.4%): Alla barn 

- (0.0%): Inga barn 

7 (3.9%): Endast för barn med tal-, kommunikation eller språksvårigheter 

- (0.0%): Endast för barn utan tal-, kommunikation eller språksvårigheter 

3 (1.7%): Ingen åsikt 

 

 
  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325786&ftid=12301289&ftid_wert=0#E5325786
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325786&ftid=12301290&ftid_wert=0#E5325786
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325786&ftid=12301291&ftid_wert=0#E5325786
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325786&ftid=12301292&ftid_wert=0#E5325786
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325786&ftid=12301293&ftid_wert=0#E5325786
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För vilken åldersgrupp gynnar tecken som stöd barns språk- och kommunikationsutveckling? 

Enkätundersökningens resultat visar att 88.2 % (157 pedagoger) uppger att tecken som stöd är 

gynnsamt för alla barns språk- och kommunikationsutveckling oavsett ålder, medan 7,9 % (14 

pedagoger) har svarat att tecken som stöd endast är gynnsamt för yngre förskolebarn 1-2 år.  1.1 % 

(2 pedagoger) har svarat att det är gynnsamt för äldre förskolebarn 3-5 år. 2.8 % (5 pedagoger) har 

svarat att de inte har någon åsikt.  

157 (88.2%): För alla barn i förskolan oavsett ålder 

- (0.0%): För inga barn i förskolan oavsett ålder 

14 (7.9%): För yngre förskolebarn 1–2 år 

2 (1.1%): För äldre förskolebarn 3-5 år 

5 (2.8%): Ingen åsikt 

 

 

Slutsats 

Av dem som har svarat på enkäten var det till största del förskollärare, tätt följt av barnskötare. 

Enkätundersökningen visar att en stor del av dem som arbetar inom förskoleverksamheten är 

positiva till tecken som stöd och uppger att det är gynnsamt för barns språk- och kommunikation. 

Ingen av respondenterna har svarat negativt även om ett fåtal har svarat att de inte har någon åsikt. 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325758&ftid=12301214&ftid_wert=0#E5325758
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325758&ftid=12301215&ftid_wert=0#E5325758
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325758&ftid=12301216&ftid_wert=0#E5325758
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325758&ftid=12301217&ftid_wert=0#E5325758
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=464880&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=5325758&ftid=12301218&ftid_wert=0#E5325758
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Likaså visar enkäten på att majoriteten av dem som svarat påstår att tecken som stöd är gynnsamt 

för alla barn oavsett deras ålder. Över 90 % svarade att tecken som stöd är gynnsamt för alla barn. 

Oavsett utbildning och antal år verksamma i förskoleverksamheten uppger i storts sätt alla 

pedagoger att tecken som stöd är något positivt för barns språk- och kommunikationsutveckling 

oavsett barn- och åldersgrupp.  

 

4.2 Intervju  

4.2.1 Hur tecken som stöd är gynnsamt för barns språkutveckling 

Vid frågan om hur tecken som stöd är gynnsamt svarade pedagog 1  

 
Ja att förstärka sitt språk. Förstärka ord. Och sen jag tänker också, för dem hära, alltså att komma ihåg ord.  

 

Här blir det tydligt att pedagogen påstår att barn med hjälp av tecken som stöd kan förtydliga vad de 

vill förmedla när de kommunicerar med andra. Wijkamp et al (2010) antyder att genom tecken kan 

barn förtydliga och förstärka det talade språket och på så sätt göra sig förstådda.  

 

Pedagog 3 tar också upp att det är gynnsamt samt hävdar att det är lättare att  

 
få en förståelse för ord. För många tecken är ju väldigt logiska, man visar ju väldigt ofta vad man menar med 

sina händer.  

 

Pedagogen poängterar att människor ofta använder gester för att förtydliga det vi säger. Tecken är, 

enligt denna pedagog intuitiva och underlättar på så sätt ordförståelsen. 

Pedagog 1 hävdar att tecken kan hjälpa barn att minnas ord och begrepp när barn både får höra och 

se ordet. Pedagog 4 påstår att barn får något konkret att ta på genom att själva teckna ordet. Även 

pedagog 2 lyfter fram detta och berättar att 

 
...bara jag uttalar hur ordet låter, varje gång han visar tecknet, så kopplas ju det å man får in det på ett annat 

sätt, det är vad jag tror. 

 

Pedagog 3 uttryckte under intervjuns gång att 
 

Det var ju för att förstärka språket, att det var lättare att få ett begrepp med ett tecken och ett ord /.../då, får man 

in begreppet lättare. Förstår vad man pratar och vad man menar... 
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Pedagog 2 förklarar att språket utvecklas mer brett när barn ges möjlighet att ta till sig språket på 

mer än ett sätt, detta blir tydligt när pedagogen uttrycker 

 
...den här utstöttheten som det kan bli av att man är annorlunda, å det är en stöttning i språket, å ett språk 

utvecklas ju mer brett när man har många sätt att lära sig på. Att man inte bara har ordet utan, det finns masser, 

massa sätt att ta till sig mer liksom. 

 

Pedagogen 1 beskriver att 

 
Alltså nu kommer väl barn ihåg. Men, det är väl också det hära, att tittar man på sånger med rörelser i, så 

kommer dem ju ihåg lättare sången tillsammans med rörelserna, det måste ju gälla tecken också, att komma 

ihåg kombinationerna. 

 

Vi påstår att pedagogerna tycker att tecken som stöd gynnar språkutvecklingen på så sätt att tecken 

hjälper ett barn att minnas ord lättare när tecken används parallellt till talet av pedagogerna eftersom 

barnet inte enbart får uppleva ett ord auditivt. Men även att det med tecken kan bli lättare att få en 

förståelse för ordens innebörd, detta eftersom en stor del av de tecken som används är logiska och 

lätt går att koppla till dess betydelse. Detta kan kopplas med vad Tisell (2009) påpekar att tecken 

ger barn möjlighet att utöver höra språket även känna och se det, vilket gör det lättare för barn att ta 

till sig språket. Tisell påstår också i likhet med pedagogen i denna studie att tecken gör att barn kan 

minnas orden bättre. 

 

Pedagog 4 berättar under intervjun att  

 
Det här med att när vi förstärker med tecken så blir det, språket mer automatiserat, hos de här barnen som har 

svårt. Det går, alltså vi tycker att det går snabbare.  

 

Vidare berättar pedagogen att de har haft ett barn i sin förskola för flera år sedan som hade jättesvårt 

med vissa ord och berättar att  

Men tecknande du så, så knäckte han det direkt. Så sen blev det automatiserat för honom. Så sen behövde han 

inte tecken, för då kunde han det iallafall /.../ man märkte att det blev lättare.    

Pedagogen konstaterar att tecken hjälper språket att komma igång och skyndar på 

språkutvecklingen. Genom att barnet fick lära sig tecken blev det en stöttning i det att pedagogerna 

tydliggör språket. Att pedagogen har kunskapen om i hur och när barnet behöver stöttning är viktigt 

enligt Sandvik och Spurkland (2011). 
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Även pedagog 2 förklarar hur tecken bidrar till barns språkutveckling, då hon i intervjun säger att 
 

… när dem kan visa på tecken så kan vi uttala orden, å där märker jag på dom, just de barnen vi har jobbat lite 

extra med, som inte har haft språket att där har det gått snabbare, o man har hört skillnaden på hur dem uttalar 

orden, alltså att eehh, just att man ser utvecklingen i det lilla ordet alltså, hur den förändras från hur dem uttalar 

det från början, till att dem visar med tecknet, asså så här gör jag vill ha mjölk, jasså du vill ha mjölk, så det går 

mycket snabbare tycker jag än vad det skulle göra om man inte skulle ha det här stödet. 

 

Pedagogen hävdar att när barn får höra ett ord i samband med dess tecken så får de möjlighet att 

koppla samman tecknet med det verbala ordet. Eftersom pedagogen säger ordet ”mjölk” när barn 

gör tecknet för mjölk, får barn även höra hur ordet uttalas. Pedagogen tar upp att hon kan höra en 

skillnad i barnens uttalande av ordet med tiden, vilket kan bero på att pedagogen säger ordet 

”mjölk” och barnet upprepar efter verbalt. Pedagog 2 hänvisar även till att språkinlärningen går 

fortare med hjälp av tecken som stöd.  

Under intervjun med pedagog 1, när frågan ifall hon anser om tecken som stöd gynnar barns språk 

och kommunikationsutveckling ställs svarar hon att  

 
ja det gör jag ju /.../ tittar man på mitt barn som inte har språkförsenad eller nått sånt där /.../ hon blev ju inte 

språkförsenad på grund av att hon använde sig av tecken, utan att det mer förstärker. 

 

Pedagogen påpekar att tecken som stöd gynnar barns språkutveckling vilket Goodwyn et al (2000) 

instämmer i, då de kom fram till att tecken och symboliska gester gynnade barns språkutveckling, 

men endast tillfälligt. Forskarna noterade att vid 36 månader hade språkskillnaderna mellan de barn 

som erbjudits tecken och dess kontrollgrupp som inte erbjudits tecken jämnat ut sig; att barnen i 

kontrollgrupperna språkmässigt kom i fatt. 

Att tecken inte hämmar barns språkutveckling lyfts även fram av pedagog 3 som under intervjun 

berättar att  

 
Som jag sa det här då att man skulle begränsa talet med att teckna, men det har man ju inte sett. Och har man 

då en begränsat förmåga att artikulera, att verbalt uttrycka sig då måste det ju vara positivt att kunna teckna. 

 

Här säger pedagogerna att tecken inte tar över det verbala språket hos barn. Detta kan kopplas till 

Fitzpatrick et al (2014) som påpekar att det inte finns några konkreta bevis på den positiva påverkan 

av tecken, men att det inte heller finns bevis på att det stör barns utveckling. Heister Trygg (2004) 

däremot tar upp att undersökningar visar att en tidig insats av tecken gynnar barns språk- och 

kommunikationsutveckling, och inte hämmar barns tal som vissa personer tror. Ytterligare studier 
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visar att det inte existerar några negativa följder på barns språkutveckling av att kommunicera med 

tecken med unga barn (Goodwyn et al, 2000; Kirk et al, 2013; Mueller et al, 2014; Heister Trygg, 

2004).  

 

Pedagog 1 tar upp att  

...då kanske det är så att dom plockar bort mer tecken, när de märker hur enklare det är att prata, än att teckna 

Här säger pedagogen att det verkar som att barn minskar på användandet av tecken när de har 

erövrat ett större verbalt ordförråd och inser att det kan vara enklare att kommunicera verbalt. 

Pedagogen säger också att det verbala språket med tiden ersätter det tecknade språket. Enligt Tisell 

(2009) så är det just så att när ett barn börjar behärska att tala så slutar barnet att använda sig av 

tecken.  

Pedagog 3 tar upp att 

Utan då använder man både och, och talet kommer, om förutsättningarna för tal kommer, om man har det då 

kommer det oavsett om man tecknar eller ej 

Pedagogen hävdar att tecken inte hindrar barn från att utveckla det verbala språket, utan så länge 

barn har förmågan till tal kommer barn att använda sig av talspråket. Giezen et al (2014) kom fram 

till att det inte verkar som att tecken konkurrar ut det verbala språket utan att det är möjligt att lära 

sig både tecken och verbalt språk samtidigt. Wijkamp et al (2010) noterade i sin studie att de barn 

som ansågs ha ett verbalt språk valde att inte använda tecken vid kommunikation. Wijkamp et al 

(2010) antog att det var för att barnen upplevde att de inte hade någon användning av tecken 

eftersom de upplevde att de kunde göra sig förstådda. 

Pedagog 2 berättar att tecken bidrar till att barn vågar använda och utveckla sitt språk  

... har man något sätt som man är trygg i, det här kan jag, då tror jag att det är lättare att våga, även om man 

kanske skulle göra fel, säga fel, att det gör ingenting, det är lättare då att, ja men jag kan på ett annat sätt, ja 

men jag ska prova…  

… utan att man faktiskt kan berätta å när man känner sig trygg i det då har man också lättare att ta till sig ännu 

mer…  

... jag tror /…/ starkt på att det utvecklar, hjälper en att utvecklas i språket, alltså i det talade språket, att man 

vågar mer, för det finns ju de barn som hämmas för att de inte vågar säga fel eller att de kanske känner att det 

förstår inte vad jag menar endå…  
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Pedagog 2 lyfter fram att tecken gynnar barns språkutveckling och uppger att om barn känner sig 

trygga i att teckna blir det lättare för dem att ta för sig. Att barn vågar uttrycka sig verbalt fast det 

kan bli fel och att barn inte hämmas, vilket annars kan vara en risk eftersom barn upplever att de 

inte blir förstådda. Genom tecken blir det lättare för barn att våga kommunicera verbalt eftersom 

barn är medvetna om att ett tecken kan hjälpa omgivningen att förstå vad de menar ifall det verbala 

språket inte räcker till. Att de vågar kommunicera hjälper barn att utvecklas i språket vilket kan 

kopplas till Heister Trygg (2010) som påpekar att kommunikation hör ihop med språk och att 

kommunikationsförmågan är det basala och avgörande för ett barns språkutveckling.  

 

4.2.2 Hur tecken som stöd är gynnsamt för barns kommunikationsutveckling 

Vid intervjun samtalade vi om utifall pedagogerna har sett några effekter i barns språk och 

kommunikation vid användandet av tecken som stöd. Pedagog 2 förklarar att  

Det är just det här att de gör sig mer förstådda /.../  ja kan fortfarande visa vad jag vill, jag kan berätta vad jag 

känner, fast på andra sätt... 

Pedagogen framhäver att tecken som stöd gynnar kommunikationen eftersom barn med hjälp av 

tecken kan förtydliga det de menar ifall att samtalspartnern inte förstår det verbala som barn 

förmedlar. Heister Trygg (2010) påpekar att tecken som stöd underlättar kommunikationen för barn.  

Vidare när vi kommer in på samtalsämnet om varför pedagogen på sin förskola arbetar med tecken 

som stöd förklarar hon att  

...alltså vi valde från första början, det var då när vi startade /.../, så sa vi liksom, ja då var det ju just 1-2 å det 

är ju alltid, alltså barn tar ju till sig allt å är det någonting kan uttala eller kanske inte kommer ihåg vad det 

heter så kanske ett tecken hjälper... 

Pedagog 2 uppger vidare att tecken skulle kunna gynna barns kommunikationsutveckling på så sätt 

att kommunikationen kan fortlöpa trots att ett barn har talsvårigheter eller inte ännu har utvecklat 

vissa språkljud. Tecken blir även ett hjälpmedel i kommunikationen i de fall barn har glömt bort 

vad ett objekt heter verbalt. Pedagogen påstår att om ett barn för stunden har glömt vad begreppet 

heter verbalt, kan barnet fortfarande minnas tecknet och istället kommunicera via det. 

I intervju med pedagog 1 leder samtalet till att pedagogen berättar att hennes barn gått på en 

förskola som arbetat med tecken som stöd och förklarar senare att tecken för hennes barn blev ett 

redskap för att förstärka sitt eget språk och det som hon ville uttrycka, detta lyfts fram då pedagogen 

uttrycker  

… hon sa ord fast att man inte riktigt hörde vissa ord, så som små barn innan man förstår vad ”vattt” - vad är 

vatten? - så kan hon förstärka sitt bäbisspråk med tecken. 
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Pedagogen syftar på att tecken som stöd kan underlätta barns kommunikation på så sätt att tecken 

kan tydliggöra det som ett barn vill förmedla, vilket i sin tur kan generera i att barn kan göra sig mer 

förstådda. Detta är något som tydliggörs vidare under intervjuns gång då pedagogen senare under 

samtalet förklarar att barn kan använda tecken  

... när de är i behov av hjälp eller vill kommunicera med oss, om man inte riktigt förstår eller där tänker jag, att 

det är gynningen man har, när dem kommunicerar med oss eller varandra. 

Här blir det tydligt att pedagogen påstår att tecken gynnar barns kommunikation på så sätt att de kan 

göra sig förstådda via detta när pedagoger inte förstår det barn försöker förmedla verbalt. 

Heister Trygg (2004) hävdar att barn förstår mer än vad de kan uttrycka och Hagtvet (2004) påpekar 

att barn är sociala och vill kunna göra sig förstådda. 

I intervju med pedagog 3 ställs frågan, på vilket sätt anser du att tecken som stöd är bra för barns 

språk- och kommunikationsutveckling. Pedagogen berättar då att det är  

positivt att man har det lättare att kommunicera med ett barn, för då blir ju missförstånden mindre. 

Vilket betyder att pedagogen framhåller att tecken kan gynna barns kommunikationsutveckling på 

så sätt att kommunikationen underlättas och missförstånden minskas. 

Pedagogerna hävdar att det kan vara svårt för barn att kommunicera utan verbalt språk men fast 

barn inte har tagit till sig ett ord verbalt ännu kan de ändå kommunicera med sin omgivning via 

tecken. Vidare betonar de att tecken är gynnsamt för barns kommunikationsutveckling eftersom 

dessa kan hjälpa barn att förstärka och förtydliga språket.  

I samtal med pedagog 1 när hon berättar att hennes dotter gått på en förskola där pedagogerna 

arbetat med tecken som stöd påpekar hon att det delvis var dotterns första språk som hon hade 

samt uttrycker att det genom att barnet erbjudits tecken som stöd i förskolan kan hon 

 
...förstärka och uttrycka sig med tecken innan hon får språk... 

 

Senare under intervjuns gång berättar hon att  
 

 ...om inte alla är verbala så kanske man är fysisk å då kan man uttrycka sig... 

 

Pedagogen syftar här på att ett barn kan kommunicera via tecken trots att verbala språket ännu inte 

har kommit igång eller inte existerar. Pedagog 3 påpekar att 

 
Det blir ju en helt ny värld för det barnet /.../som inte har möjlighet att verbalt uttrycka sig.  
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Pedagog 2 motiverar på vilket sätt tecken som stöd gynnar barns språk- och 

kommunikationsutveckling och påpekar  

 
Du har ett språk som du kan visa på, redan innan du har det talade språket. Så har du ett språk som visar på vad 

du menar och gör dig förstådd... 

 

Pedagogerna säger att tecken som stöd gynnar barns kommunikationsutveckling på så sätt att barn 

som kan tecken kan kommunicera med andra via dessa och göra sig förstådda redan innan de har 

erövrat det verbala språket. Detta lyfts fram av Heister Trygg (2010) som förklarar att tecken kan 

användas som ett redskap som bidrar till att barn kan kommunicera med andra innan de har 

utvecklat ett verbalt språk.  

 

Att inte kunna göra sig förstådd medför enligt pedagog 2 en frustation hos barn, men med hjälp av 

tecken kan frustationen försvinna, detta eftersom barn då kan göra så att andra människor förstår en. 

Detta tydliggörs då pedagogen i intervju ombeds motivera på vilket sätt tecken som stöd gynnar 

barns språk- och kommunikationsutveckling uttrycker att  

 
...det kanske hjälper å inte ha frustation för att man inte kan göra sig förstådd... 

 

Detta kan kopplas samman med Heister Trygg (2010) som påstår att tecken kan motverka frustation 

hos barn och förhindra att barns kommunikationsutveckling hämmas. Hon tar även upp att ett yngre 

barn begriper mer än vad de klarar av att säga verbalt. 

 

Pedagog 2 berättar under intervjun att 

 
...man tänker liksom så här att Imse vimse spindel till exempel de rörelserna kan barnen oftast före innan de 

kan sjunga sången /…/ sådana saker fastnar lättare. 

 

Pedagogen noterar här att tecken brukar vara lättare för ett barn att lära sig än det verbala språket. 

Buekelman och Mirenda (2007) refererat i Tisell (2009) påstår att det oftast är enklare att komma 

ihåg ett visuellt tecken än ett auditivt upplevt ord. Tisell beskriver vidare att barn oftast först 

utvecklar kontroll över armar och händer, vilket gör det lätt för barn att använda tecken som formas 

med hjälp av handen och berättar att det därför är lättare för ett barn att uttrycka sig via tecken än 

verbalt. Senare under intervjun förklarar pedagogen att om ett barn inte kan uttala ett ord  

 
... språkmässigt så kan inte jag heller säga, alltså hur det ska, hur uttalet är, men visar dem då på tecken… 
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Här tydliggör pedagogen att det inte är lätt för en pedagog att lära ut hur ett ord verbalt ska 

artikuleras men att det däremot är lätt att visa hur ett ord kan gestaltas med hjälp av handen. Detta 

kan kopplas till Tisell (2009) som konstaterar att det för vuxna är lättare att lära ut hur man tecknar 

ett ord än uttrycker det muntligt. I citatet framgår det av pedagogen att tecken kan hjälpa barn att 

uttrycka det som de vill säga ifall något ord är svårt att artikulera. 

 

Pedagog 3 uttrycker att  

...har  man då ett begränsat förmåga att artikulera, att verbalt uttrycka sig då måste det ju vara positivt att 

teckna. 

Det är tydligt att tecken som stöd måste vara bra för de barn som inte kan uttrycka sig verbalt. 

Pedagogens poäng tangerar Tisells (2009) slutsats att det för ett barn som inte kan tala verbalt är 

mycket bättre om det i alla fall via tecken kan kommunicera än att inte kunna kommunicera 

överhuvudtaget. 

Under intervjun med pedagog 1 berättar hon   

Jag tänker väl mer att de själva kan göra sig mer tydliga, i sitt språk att förstärka sitt eget språk, ehh å att det 

kan väl också ge, nu har jag ju inget vetenskapligt men jag att det också kan ge en viss trygghet i sitt språk, att 

man kan förstärka det man säger. Att man liksom vågar! Det hör nog ihop. 

Pedagogerna tydliggör att tecken som stöd gynnar barns kommunikationsutveckling på så sätt att 

barn genom användning av tecken vågar ta för sig och kommunicera med andra, detta eftersom de 

via tecken kan förstärka uttryck och förmedling. Heister Trygg (2004) påstår att kommunikation är 

förutsättningen för språkutvecklingen.  

4.2.3 Vem gynnas av tecken som stöd? 

Under intervjuerna tog pedagogerna upp att tecken som stöd är bra för alla barns språk- och 

kommunikationsutveckling, oavsett om barn har språksvårigheter eller inte. Pedagog 3 påpekar att  

 
...jag tror inte det är negativt för några barn, däremot tror jag det är en nödvändighet för barn i behov av 

särskilt stöd. 
 

I detta citat lyfts det fram att pedagogen påstår att det inte finns några nackdelar med att använda 

tecken i en barngrupp där det inte finns barn med tal- eller språksvårigheter, men att det i en 

barngrupp där det finns barn med tal- och språksvårigheter är det dessa barn som är i störst behov 

av detta. Pedagogen poängterar även att det är mest gynnsamt för de språksvaga barnen. Kirk et al 
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(2013) fann att tecken kan påverka den expressiva kommunikationen positivt hos barn med svaga 

språkförmågor, även Wright et al (2012) kom fram till att barn med språksvårigheter som erbjudits 

tecken gynnades språk- och kommunikationsmässigt. Introduktionen till tecken medförde även att 

barnen började kommunicera via tecken samt att nivån på både det tecknade och det verbala språket 

ökade.  

 

Även pedagog 4 påstår att det kan vara bra för alla barns språkutveckling, men betonar att det är 

mer gynnsamt för vissa barn 

 
Det blir det ju för alla barn, men för barn som har... kanske en språkstörning eller barn som har ett annat 

modersmål än svenska och inte så mycket svenska som bas. 

 

Även pedagog 1 antyder att det är gynnsamt för barn med tal- och språksvårigheter, men uttrycker 

även att 

 
... fast kanske framförallt de barn som precis är på gång att börja prata /.../ men tänker man på normal 

språkmässiga barn så tror jag verkligen dem som startar upp med språket, så gynnas väl dem mest. 

 

Pedagog 2 förklarar att de har en barngrupp som består av åldrarna 3-5 år men att avdelningen 

bredvid har barn i åldrarna 1-2 år, pedagogen konstaterar därefter att  

 
... dem använder också tecken, ännu mer för dem har ju också barn i behov av stöd som inte har något språk 

alltså där jobbar dem också jättemycket med de. Å där har dem även fått utbildning och de kommer vi också att 

få ... 

 

Vilket kan uppfattas som om tecken som stöd framförallt är gynnsamt för barn har språk- och 

talsvårigheter. Pedagogerna syftar även på de barn som inte har utvecklat något språk. Tisell (2009) 

berättar att framförallt barn med språksvårigheter har nytta av tecken. 

Dessa resonemang från pedagogerna ger svar på att pedagoger resonerar att tecken som stöd gynnar 

alla barns språk och kommunikationsutveckling oavsett om de har tal- och språksvårigheter eller 

inte, men att det framförallt är de barn med svårigheter i språket som gynnas av detta. 

 

Vidare framkommer det att det är viktigt att tecken som stöd används till alla barn i barngruppen, 

trots att det framförallt är till för barn med tal- och språksvårigheter. I intervjun med Pedagog 2 

ställs frågan om hon anser att tecken som stöd är mer gynnsamt för något barn. Pedagogen svarar då 

att  
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Ja det är klart alltså för dem som inte har det här språket /…/ det är klart att för dem är det ännu bättre, för dem 

får ett verktyg /…/som dem kan använda och göra sig förstådda med, men det är lika viktigt då att andra ska 

förstår det, /…/ för annars spelar det ingen roll hur man uttrycker sig om ingen annan förstår, då hamnar man 

ju på något sätt i den här lilla, jag kan, men ingen annan kan å då är det fortfarande samma sak, att man inte 

kan göra sig förstådd, så på så sätt är det för alla, lika viktigt och lika bra, men just för dem som har största 

behovet liksom, asså de som inte har språket /…/ det är ju klart att dem har mer användning för de sen.  

 

Här lyfter även denna pedagog fram att det framförallt är barn utan språk som gynnas av tecken 

som stöd men påpekar att det är först när resterande barn i barngruppen kan detta som dessa barn 

gynnas i sin kommunikationsutveckling. 

Pedagog 3 lyfter fram vad som händer ifall ett barn möter en person som inte kan kommunicera via 

tecken och uttrycker 

 
….ett barn som träffar en person som inte tecknar, tecknar inte till den. Den inser omöjligheten i, då blir de inte 

förstådda i alla fall, det var väldigt tydligt kände jag. De barn jag hade tecknade mot, dom personer som de 

visste kunde tecken.   

  

Pedagogen fortsätter och påpekar att  

 
För om barnet ska integreras i gruppen och få en relation med de andra barnen också, kunna kommunicera med 

dem, då måste alla kunna teckna, Så det är liksom., ganska enkelt. 

 

Pedagogerna noterar att det är viktigt att alla barn i omgivningen tecknar för att de barn som är i 

behov av tecken som stöd ska kunna kommunicera med andra. Detta lyfter Heister Trygg (2004) 

fram och noterar att kommunikation via tecken först fungerar när omgivningen använder sig av 

detta. Hon förklarar att det inte är möjligt för barnet som är i behov av tecken att kommunicera ifall 

de är den enda som kan tecken. Barker et al (2013) uppmärksammar att om kamraterna kan använda 

tecken i leken för att kommunicera med barnet ger det barnet fler kommunikationsmöjligheter än 

om det enbart skulle kommunicera med vuxna. Det kan positivt påverka barnets språkutveckling på 

lång sikt. 

 

I samtal med pedagog 2 när frågan om varför de har valt att arbeta med tecken som stöd ställdes 

svarar pedagogen att de tänkte 

 
… att även om vi inte har något behov av detta just nu i sig, så vet man ju inte som sagt om det skulle komma, 

då är det alltid en stöttning i språket, att de gör sig förstådda på ett eller annat sätt.  
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Pedagog 2 hävdar att även fast ett barn inte är i behov av tecken som stöd kan det ändå vara bra att 

barn lär sig detta, eftersom det är svårt att förutspå barns språkutveckling på förhand och att det är 

bra att vara förberedd ifall att något barn kommer att få en sen språkutveckling och behöva stöd för 

att göra sig förstådd. Vilket kan kopplas till Heister Trygg (2010) som tar upp att det hos yngre barn 

generellt sett är svårare att identifiera om de är sena i sin språk- och tal utveckling och att vi inte 

kan veta när de yngre barnen kommer utveckla tal eller om de verkligen kommer att utveckla detta.  

 

4.2.4 Vilken åldersgrupp gynnas av tecken som stöd? 

Här kommer vi att presentera hur pedagoger resonerar om vilka åldrar som gynnas av tecken som 

stöd.  I samtalet med pedagog 1 berättar hon att det först och främst gäller de barn som är i början 

av sin språkutveckling som gynnas av tecken, men när vi kommer in på samtalet om vilken 

åldersgrupp som gynnas av tecken som stöd, säger hon 

 
...vi har ju fyra åringar som inte kan prata rent, som är jättesvåra att förstå, men jag menar så att det beror ju på 

vart dem är i språkutvecklingen. 

 

Vid intervjun med pedagog 4 påpekar hon att hon tror det kan vara bra för alla åldrar men uttrycker 

att  
Jag tror det kan vara väldigt bra för alla åldrar, eh., småbarnsavdelningarna här använder sig också av tecken 

som stöd./.../ och jag menar att dom barnen har definitivt inget språk. 

 

Pedagogernas svar tolkas som att tecken som stöd är gynnsamt för alla barn oavsett ålder och att 

personal istället bör utgå från barns språkliga nivå. Detta kan kopplas till Beukelman och Miranda 

(2013) som påstår att det är barn med språksvårigheter som är i behov av tecken som stöd och att 

barnens ålder inte en avgörande faktor för om tecken som stöd ska implementeras eller inte. 

I intervju med pedagog 2 påpekar hon att det är för alla barn men när frågan om hur hon resonerar 

kring ålder ställs svarar hon att  

 
Där ser jag ingen ålder, ju tidigare desstu bättre att man börjar med de, för ju yngre barn är desto lättare har de 

att lära sig och ta till sig saker, å speciellt med språk, så ju tidigare du börjar med det desstu lättare har dem att 

få till sig den.  

 

Pedagogen syftar här på att ju yngre barnet är, desto lättare har barnet att ta till sig tecknen. Detta 

kan ses som en fördel framförallt i förebyggande syfte, ifall ett barn senare visar sig ha 

språksvårigheter och behöver tecken. Detta noterades i föregående stycken där pedagogerna hävdar 

att språksvårigheter är svåra att upptäcka tidigt. 
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Resultatet från intervjuerna ger svar som visar att pedagoger resonerar att tecken som stöd gynnar 

alla barns språk- och kommunikationsutveckling oavsett vilken ålder barngruppen är i, men att det 

mest är gynnsamt för barn med tal- och språksvårigheter oavsett vilken ålderskategori dessa barn 

tillhör. Tidigare forskning visar att tecken som stöd är gynnsamt för barns språk- och 

kommunikationsutveckling oavsett ålder, eftersom de olika studierna sammanfattningsvis innefattar 

barn från 6 månader till 5,9 år.  
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på pedagogers resonemang om användandet av tecken som stöd i 

förskolan. Resultaten visar att pedagoger har en positiv syn på att använda tecken som stöd i 

förskolan oavsett ålder och om barnen har talsvårigheter eller inte. 

I relation till frågeställningen om vilka barn som gynnas språk- och kommunikationsmässigt av 

tecken som stöd visade det sig däremot att pedagogerna påstår att tecken som stöd framförallt är 

gynnsamt för barn som har tal- och språksvårigheter. Både Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) 

antyder att det framförallt är barn med språksvårigheter som har nytta av tecken som stöd. Flera 

studier stödjer resonemangen om att tecken som stöd gynnar språk- och 

kommunikationsutvecklingen hos barn som har tal- och språksvårigheter (Wright et al, 2012; 

Wijkamp et al, 2010; Erlenkamp & Kristoffersen, 2010). Även Kirk et al (2013) kom fram till att 

tecken kan ha en positiv effekt på språksvaga barns kommunikation, men noterar däremot att tecken 

som stöd inte har någon effekt på typiskt utvecklade barns språk- och kommunikationsutveckling. 

Detta är i kontrast mot pedagogernas resonemang där de framfört att även barn utan tal-, 

kommunikations- och språksvårigheter gynnas av tecken som stöd. Däremot bör det beaktas att 

Kirk et al (2013) endast utförde sin studie på barn upp till 16 månader, vilket inte kan kopplas till 

resterande åldrar i förskolan som pedagogerna syftar på. Goodwyn et al (2000) och Mueller et al 

(2014) visar däremot att typiskt utvecklade barns kommunikation gynnas av tecken som stöd, men 

Goodwyn et al (2000) påstår att det enbart är tillfälligt och sträcker sig upp till 36 månader. 

Det är intressant att pedagogerna hävdar att tecken som stöd är gynnsamt för typiskt utvecklade 

barns språk- och kommunikationsutveckling eftersom både Fitzpatrick et al (2014), Paling (2007) 

och Heister Trygg (2004) påstår att det inte existerar tillräckligt med forskning för att bekräfta detta. 

Fitzpatrick et al poängterar vidare att en del av den forskningen som utförts inte har tillräckligt 

starka belägg för deras resultat. Den studie som Fitzpatrick et al (2014) ansåg ha starkast belägg var 

Kirk et al (2013) som kom fram till att det inte finns något bevis på att tecken som stöd har någon 

effekt på typiska barns språk- och kommunikationsutveckling. Den kontrast som alltså uppstår 

mellan den svaga bevisningen i tidigare forskning och pedagogernas positiva inställning till 

teckenanvändning pekar på behovet av mer forskning. Kanske finns det något i pedagogernas 

erfarenhet som tidigare studier har missat? 

 

Däremot visar tidigare forskning att forskarna inte har hittat några negativa följder av att använda 

tecken som stöd. Giezen et al (2014) påpekar att det inte går att se någon konkurrens mellan de två 

språken och även Wijkamp et al (2010) noterar att tecken inte tar över det verbala språket. Utifrån 

den tidigare forskningen kan vi notera att forskarna inte har hittat några negativa effekter på barns 



34 
 

språk- och kommunikationsutveckling av att implementera tecken som stöd. Pedagogernas 

resonemang visar att de har en positiv syn på användandet av tecken som stöd i förskolan, vilket är 

en av studiens centrala frågor.  

Ytterligare en aspekt på barns kommunikationsutveckling som framkommit är vikten av det sociala 

sammanhanget. Trots att pedagogerna uppger att tecken som stöd framförallt är gynnsamt för barn 

med tal- och språksvårigheter, lyfter pedagogerna fram vikten av att samtliga barn i barngruppen 

kan teckna. Detta för att det ska vara möjligt för de barn som tecknar att kommunicera med andra. 

Detta kan kopplas till Hagtvet (2004) som påpekar att barn inte får möjlighet att utveckla ett språk 

när ingen aktivt kommunicerar med dem. Konsekvensen av att pedagoger enbart använder tecken 

som stöd till barn med tal- och språksvårigheter kan medföra att dessa barn hämmas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling eftersom de inte har några kompisar att kommunicera med. Därför kan 

det vara positivt om pedagoger introducerar tecken i en barngrupp även om det inte anses behövas, 

detta ifall det skolas in ett barn med tal- och språksvårigheter. 

 

Uppsatsen visar även att pedagogerna uppger att tecken som stöd kan vara bra för alla åldrar i 

förskolan och att personal istället får utgå från barns språkliga nivå. Tidigare forskning stödjer 

pedagogers resonemang om att tecken som stöd är gynnsamt för barns språk- och 

kommunikationsutveckling oavsett ålder, eftersom de olika studierna tillsammans innefattar barn 

från 6 till 71 månader.  

Däremot poängterade en pedagog att det kan vara bra att använda tecken som stöd för yngre barn i 

förebyggande syfte, eftersom språksvårigheter är svåra att upptäcka tidigt. Resonemangen kan 

kopplas ihop med vad Heister Trygg (2010) påpekar, nämligen att det generellt sett är svårt att 

identifiera om yngre barn är sena i sin språk- och tal utveckling, samt att det är svårt att veta om alla 

barn kommer att utveckla ett verbalt språk. Kirk et al (2013) tar upp att användandet av tecken kan 

vara bra för barn som ligger i riskzonen för språkförseningar och Heister Trygg (2004) hävdar att en 

tidig insats av tecken som stöd är gynnsamt för alla barns språk- och kommunikationsutveckling.  

Att införa tecken som stöd i tidig ålder som den ena pedagogen påpekade kan ses positivt då barn 

får stöttning i språket redan innan eventuella språk- och talsvårigheter visat sig. Pedagogernas 

resonemang visar att det kan vara svårt för barn att kommunicera utan verbalt språk, men att tecken 

kan möjliggöra detta. Att implementera tecken i förskolan kan positivt bidra till barns 

kommunikationsutveckling eftersom Trawick-Smith (2010) påpekar att ett barn oftast har svårt att 

uttala ord korrekt när de börjar säga sina första verbala ord vid 8-18 månader, vilket kan medföra att 

det kan vara svårt för alla yngre förskolebarn att göra sig hörda och förstådda utan tecken som stöd. 
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I studien ville vi även ta reda på hur pedagoger resonerar om på vilket sätt tecken som stöd gynnar 

barns kommunikationsutveckling. Det framkommer av pedagogerna att tecken som stöd kan hjälpa 

barn att förtydliga det de vill förmedla och kan bli ett hjälpmedel för barn för att göra sig förstådda. 

Detta kan kopplas till Wijkamp et al (2010) som kom fram till att tecken som stöd blir ett 

komplement för de barn som har svårigheter med talet genom att det kan förstärka och förtydliga 

deras språk. Enligt Erlenkamp och Kristoffersen (2010) blir barn med talsvårigheter bättre förstådda 

när de kommunicerade med tecken än när de använder verbal kommunikation.  

Att implementera tecken som stöd i förskolan kan medföra att barn kan använda tecknen för att 

meddela budskap, känslor och behov, vilket kan kopplas till barns trygghet och trivsel i förskolan. 

Pedagogerna antyder att kommunikationsutvecklingen gynnas genom att kommunikationen kan 

fortlöpa trots att barn inte har utvecklat ett verbalt språk eller har svårigheter att uttrycka sig verbalt. 

Det framkommer även av en pedagog att oförmåga att kommunicera kan skapa frustration hos barn 

vilket tecken kan motverka, vilket även Heister Trygg (2010) påpekar. Enligt Bates & Dick (2002); 

Iverson & Goldin-Meadow (2005) och Rowe & Goldin-Meadow (2009) refererad i Fitzpatrick, et al 

(2014) så finns det en önskan hos barn att kommunicera med andra långt innan de har en förmåga 

att göra det. Pedagogernas resonemang kan även kopplas till Hagtvet (2004) som tar upp att barn 

vill förstå vad andra i omgivningen samtalar om och vill kunna göra sig förstådda. 

Pedagogernas resonemang tyder på att om ett barn inte har ett utvecklat verbalt språk blir det svårt 

för dem att kommunicera. Även Tisell (2009) lyfter fram att ingen kommunikation kan förekomma 

när det inte finns något verbalt språk, men genom tecken får barn ett språk som de kan 

kommunicera via. Även Heister Trygg (2010) antyder att tecken som stöd gör det möjligt för barn 

att kommunicera trots att ett verbalt språk inte existerar. Konsekvenserna av att använda tecken som 

stöd i förskolan medför att alla barn oavsett var de befinner sig i språkutvecklingen kan 

kommunicera och göra sig förstådda. Att barn får en möjlighet att kommunicera med omgivningen 

kan ses ha en stor påverkan på deras språkinlärning detta eftersom Heister Trygg (2010) påpekar att 

kommunikation är avgörande för ett barns språkutveckling. Vi påstår att det är viktigt att alla barn 

får möjlighet till att kommunicera utifrån sin egen förmåga eftersom det är genom kommunikation 

som språket används och utvecklas. Vi tolkar det som att om barn inte får en möjlighet till att 

kommunicera utvecklar de inte heller ett språk, vilket även Tisell (2009) betonar. Att använda 

tecken som stöd i förskolan ses positivt eftersom pedagogerna lyfter fram att det är enklare för 

pedagoger att lära ut ett ord via tecken än att förklara hur man artikulerar ett ord, vilket även Tisell 

(2009) påpekar. Att förskolan använder tecken som stöd i barngruppen kan också ses positivt 

eftersom pedagogerna hävdar att tecken är lättare för barn att lära sig än verbalt språk. 

Resonemangen kan kopplas till Tisell (2009) som hävdar att tecken är lättare att lära ut än hur ett 

ord ska artikuleras samt påpekar att barn generellt utvecklar kontroll över armar och händer tidigare 
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än samtidig kontroll över de olika delarna i halsen som behövs för att producera verbalt språk. Även 

Berglund (2006) som följde ett barn mellan 4 månader till 13 månader noterade att de första 

gesterna utvecklades före de första verbala orden och antas bero på att den orala motoriken 

utvecklas senare än den manuella motoriken.  

 

I studien får vi svar hur pedagoger resonerar om på vilket sätt tecken som stöd gynnar barns 

språkutveckling. Det framkommer av pedagogerna att tecken stödjer barnen i deras språkutveckling 

genom att det är lättare för barn att få en förståelse för ords innebörd. Detta eftersom många av de 

tecken som används är logiska. Tecken stödjer även barns språkutveckling genom att tecken gör det 

enklare för barn att minnas ord, detta eftersom de både upplever ordet visuellt och auditivt, vilket 

även Tisell (2009) påpekar.  

Enligt pedagogerna skyndar teckenanvändning på språkutvecklingen och hjälper språket att komma 

igång. Pedagogernas resonemang kan kopplas till Tisell (2009) som påpekar att tecken har börjat 

användas i förskolor med syfte att påskynda språkutvecklingen. Resonemangen kan kopplas till 

Wright et al (2012) som kom fram till att både det verbala och tecknade språket förbättrades efter 

att tecken som stöd införts. Eftersom Wright et al (2012) valde att inte ta med en kontrollgrupp i 

studien kan det ifrågasättas ifall barnen skulle ha utökat sitt ordförråd ändå, med hjälp av endast 

verbal träning. Paling (2007) granskade Holmes och Holmes (1980) studie som kom fram till att ett 

barn som erbjudits tecken som stöd både kunde uttrycka sig verbalt och med hjälp av tecken 

tidigare jämfört med medelvärdet av barnen i Nelsons (1973) studie. Eftersom Paling (2007) hävdar 

att Holmes och Holmes (1980) i studien endast studerade ett barn, påstår vi att det inte går att dra 

några slutsatser om typiskt utvecklade barn kan gynnas av tecken som stöd. Däremot står Wright et 

al (2012) resultat emot Brady et al (2014) resultat som kom fram till att förskolans insatser av 

tecken som stöd inte påverkade barns ordförråd. Däremot visade studien att mängden tecknad eller 

verbal kommunikation i hemmen hade en positiv påverkan. Pedagogerna antyder att tecken som 

stöd bidrar till att skynda på språkutvecklingen genom att pedagogerna tydliggör språket men också 

eftersom att barnen får höra pedagogerna uttalade det tecknade ordet som barnet tecknar. Det tolkas 

som att pedagogerna stöttar barnen i deras verbala utveckling när de uttalar det tecknade ordet 

verbalt varje gång barnen via tecken förmedlar något. 

Tecken bidrar också till barns språkutveckling eftersom kunskapen om att kunna förmedla sig via 

tecken gör att barn vågar testa på att uttrycka sig verbalt. Det skapar en trygghet i att barnen vet att 

även om det verbala ordet uttalas fel, kan omgivningen ändå förstå vad de menar genom tecknet.  

Vi tolkar det som att tecken hjälper barn att bygga upp sitt självförtroende att våga använda och öva 

på det verbala språket eftersom tecknen finns som ett komplement ifall att mottagaren upplever det 

svårt att förstå vad ett barn säger.  
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Resultaten visar att pedagoger har en positiv syn på tecken som stöd och dess påverkan på barns 

språk- och kommunikationsutveckling. Forskningen stämmer överens med pedagogers resonemang 

gällande barn med tal- och språksvårigheter, men när det gäller typiskt utvecklade barn är 

forskningen tvetydlig i frågan, men eftersom så många pedagoger är positiva till tecken som stöd 

kan det behövas ytterligare forskning inom ämnet. Utifrån studien kan vi dra slutsatsen att införande 

av tecken som stöd i förskolan inte hämmar barns språk- och kommunikationsutvecklingen, utan 

stöttar den. Johnston et al (2005) påstår att trots att det inte är någon fara att använda tecken som 

stöd med typiskt utvecklade barn, ifrågasätter de varför tecken ska användas i kommunikation med 

barn när det inte existerar ett behov. Paling (2007) tar upp att Johnston et al (2005) är kritiska mot 

att använda tecken som stöd då det kan generera i stress hos föräldrarna eftersom de kan uppleva att 

de inte hinner med annat som är viktigt för barns utveckling, vilket kan kopplas till förskolan där 

personalen ansvarar för flera områden av barns utveckling. Vi upplever att det inte skadar att införa 

tecken som stöd för typiska barn, men att bristen på bevis får oss att fundera på om det är värt att 

lägga ner tid på att lära sig och använda tecken som stöd när det inte finns barn med 

språksvårigheter. Däremot kan det ses positivt att använda tecken som stöd, då en pedagog 

påpekade att det oftast är svårt att veta om barn kommer att utveckla språksvårigheter eller inte 

innan det verbala språket kommit igång, vilket även Heister Trygg (2004) hävdar. Liksom Paling 

(2007) hävdar vi att användning av tecken som stöd till typiskt utvecklade barn varken bör 

uppmuntras eller avskräckas.  

Johnston et al (2005) noterar att det är svårt att dra slutsatser av de granskade studiernas resultat 

eftersom det existerar en stor variation mellan forskarnas val av metod samt hur de väljer att 

kontrollera hur tecken som stöd gynnar barns språkutveckling. Likaså tar Fitzpatrick et al (2014) 

upp att det är svaga belägg för flera studiers resultat eftersom de antingen saknade kontrollgrupper 

eller inte utförde tillräckligt med tester. 

Forskningens varierande resultat gällande tecken som stöds påverkan på typiska barns språk- och 

kommunikationsutveckling kan bero på att det är ett komplicerat ämne att studera. Detta eftersom 

det finns många faktorer som vi tror kan påverka ett barns språkutveckling som exempelvis sociala, 

kulturella och genetiska aspekter. Slutsatsen är att det krävs mer forskning om tecken som stöd 

gällande typiskt utvecklade barn för att kunna hävda att tecken som stöd bör implementeras i 

förskolan för dessa barn. Framtida forskning behöver ta i beaktande de ovannämnda faktorerna. För 

att vara säkra på att resultatet inte påverkas av andra faktorer borde forskare studera en grupp barn 

tillhörande samma kulturella och socioekonomiska bakgrund för att kunna dra en slutsats.  

När forskare studerar ifall tecken som stöd ökar barns ordförråd bör kontrollgrupper användas för 

att säkerställa att det är tecken som stöd som eventuellt har påverkat ordförrådet och inte enbart det 

verbala språket. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Följebrev gällande enkätundersökning 

 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet vid Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping. Vi ska genomföra vårt examensarbete där vi valt att rikta in oss 
på tecken som stöd i förskolan. Med tecken som stöd syftar vi på användning av handrörelser som 
sker parallellt till det verbala språket, i syfte att förtydliga ord och uttryck. 
 
Syftet med studien är att lära oss mer om pedagogers resonemang gällande tecken som stöd i 
förskolan.  
 
Vi skickar därför ut detta brev till ett flertal förskolor inom utvalda kommuner i syfte att samla in 
material till vår studie. 
 
Vi bifogar i samband med detta följebrev med en länk till en kort internetbaserad enkät, som vi 
gärna ser att så många som möjligt av Er besvarar. Enkäten kommer att ta mindre än 5 minuter att 
besvara och kommer att ge en statistisk översikt som vi sedan följer upp med ett mindre antal 
intervjuer. Deltagandet i studien är frivilligt och besvaras anonymt. Insamlad data kommer endast 
att användas i denna studie.  
 
Examensarbetet kommer att läsas av oss, vår handledare och examinator samt kommer att finnas 
tillgänglig inom Universitets bibliotek. 
 
Vi skulle uppskatta om Ni fyllde i vår enkät senast den 27 november 2015. 
 
Länk: ht tps :/ /www.webbenkater .com/s/fb730d1  
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Linnea Eklund, linek299@student.liu.se 
Sara Andersson, saran874@student.liu.se 

https://www.webbenkater.com/s/fb730d1
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7.2 Bilaga 2 

Följebrev och samtyckesintyg gällande intervjustudie 

 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet vid Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping. Vi ska genomföra vårt examensarbete där vi valt att rikta in oss 
på tecken som stöd i förskolan. Med tecken som stöd syftar vi på användning av handrörelser som 
sker parallellt till det verbala språket, i syfte att förtydliga ord och uttryck. 
 
Syftet med studien är att lära oss mer om pedagogers resonemang gällande tecken som stöd i 
förskolan.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt, intervjun kommer att spelas in via mobiltelefonen men både 
namn, stad och arbetsplats kommer att vara anonymt. Insamlad data kommer endast att användas i 
denna studie.  
 
Examensarbetet kommer att läsas av oss, vår handledare och examinator samt kommer att finnas 
tillgänglig inom Universitets bibliotek. 
 

 

 

Jag tagit del av denna information och ställer gärna upp i en intervju. 
 

Underskrift: _____________________ 

 

Namnteckning: _____________________ 
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7.3 Bilaga 3 

Frågor som ingick i webbenkäten: 

Du är anställd som? 

 Lärare 

 Förskollärare 

 Barnskötare 

 Annat 

Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

 0-10 år 

 10-20 år 

 20-30 år 

 30 år + 

Hur anser du att tecken som stöd påverkar barns språk- och kommunikationsutveckling? 

 Negativt 

 Positivt 

 Påverkar inget alls 

 Ingen åsikt 

För vilka barn är tecken som stöd gynnsamt för deras språk- och kommunikationsutveckling? 

 Alla barn 

 Inga barn 

 Endast för barn med tal-, kommunikation eller språksvårigheter 

 Endast för barn utan tal-, kommunikation eller språksvårigheter 

 Ingen åsikt 

För vilken åldersgrupp gynnar tecken som stöd barns språk- och kommunikationsutveckling? 

 För alla barn i förskolan oavsett ålder 

 För inga barn i förskolan oavsett ålder 

 För yngre förskolebarn 1–2 år 

 För äldre förskolebarn 3-5 år 

 Ingen åsikt 
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7.4 Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

Vilken erfarenhet har du av tecken som stöd? 

 
Arbetar ni med Tecken som stöd i barngruppen? (Eller har arbetat med det tidigare…) 
 
Om Ja: Varför arbetar ni med det?  
Hur många år har du arbetat med tecken som stöd? 
 
Om Nej: Varför arbetar ni inte med tecken som stöd? 
 
Hur ser du på användning av tecken som stöd? 
 
Anser du att personal i förskoleverksamheten borde arbeta med tecken som stöd i förskolan? 
Följdfråga: Varför? 
 
Anser du att tecken som stöd är bra för barns språk- och kommunikationsutveckling?  
 
På vilket sätt anser du att tecken som stöd är bra för barns språk- och kommunikationsutveckling? 
 
Har du sett några effekter av tecken som stöd i barnens språk- och  
 
kommunikationsutveckling? 
 
För vilka barn anser du att tecken som stöd är bra för barns språk- och kommunikationsutveckling? 
(Vissa specifika grupper av barn? Eller alla barn?) 
 
Följdfråga: på vilket sätt? / Hur är det gynnsamt för dess barn?  
 
 
Anser du att det är mer gynnsamt för vissa barn än andra? 
 
För vilka åldrar anser du att tecken som stöd är bra för barns språk- och  
 
kommunikationsutveckling?  
 
Följdfråga: På vilket sätt? / Hur är det gynnsamt för dessa barn?  
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7.5 Självutvärdering av pararbete 

Vid eftersökningar av litteratur har vi tillsammans sökt efter lämplig litteratur på universitetets 

bibliotek för att sedan dela upp läsningen. Var och en har på eget håll sammanställt det viktiga ur 

litteraturen som vi sedan tillsammans korrigerat och lagt in i uppsatsen. 

Vid arbetet med analysen har båda varit delaktiga med att välja ut material från den empiriska datan 

för att sedan analysera vad pedagogerna uppger och hur litteraturen kan kopplas till det. Likaså har 

författandet av arbetet delats lika genom att vi till en början skrivit en kladd av olika delar av arbetet 

för att sedan tillsammans renskriva och sammanfoga det i uppsatsen.  

Vi tycker att samarbetet har fungerat bra, då vi anser att vi har bidragit lika mycket till studien och 

under de delar som vi har delat upp att skriva har vi därefter båda läst igenom, men även korrigerat i 

den mån det har behövts.  

 

 / Sara Andersson och Linnea Eklund 
 

 


