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Sammanfattning 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare resonerar kring hur användandet av 

tecken som stöd påverkar barns språkutveckling. Studiens material har samlats in genom fyra 

intervjuer med förskollärare som arbetar med tecken som stöd i sin verksamhet. Materialet har 

sedan analyserats genom en fenomenografisk analysmetod. Studiens resultat visar att 

förskollärarna främst pratar om hur tecken som stöd påverkar barns kommunikationsförmåga, 

istället för hur det påverkar barns språkutveckling. De menar att användandet av tecken som 

stöd främst främjar kommunikationen mellan typiskt utvecklade barn och barn i behov av 

tecken som stöd för att kommunicera. Det talas om en gemensam förståelse. Det nämns även 

att tecken som stöd kan främja barns andraspråksutveckling, vilket det inte finns forskning 

kring. Slutsatsen som dras är att förskollärarna menar att tecken som stöd främjar barnens 

kommunikationsförmåga, snarare än barnens språkutveckling. De barn som de anser främjas 

mest är de som är i behov av tecken som stöd. Vidare behövs det mer forskning kring hur 

användandet av tecken som stöd påverkar barns både första- och andraspråkutveckling.  
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Förord 

Jag vill börja med att tacka förskollärarna som med kort varsel ställde upp och deltog i mina 

intervjuer. Tack för att ni delade med er av era tankar och erfarenheter.   

Tack till min handledare Tünde Puskás för alla synpunkter och råd jag fått under arbetets 

gång. Det har uppmuntrat mig till att gräva djupare i mitt material och utveckla mina tankar 

och resonemang.  

Till sist vill jag tacka alla som på olika sätt uppmuntrat och stöttat mig i skrivandet.  

 

Sofia Prytz   
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Inledning och problemformulering 

Barn utvecklar sitt eller sina språk under sina första år i livet. Eftersom många barn spenderar 

en stor del av dessa år i förskolan är det viktigt att förskolan och dess personal stöttar barnens 

språkutveckling i verksamheten. Enligt läroplanen:   

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen.  

(Skolverket, 2010, sid. 6) 

 

Det har under de senaste åren blivit populärt att använda metoden tecken som stöd för att 

främja och utveckla barns språkutveckling. Tecken som stöd innebär att de betydelsebärande 

orden i den mening som sägs tecknas med hjälp av tecken från teckenspråket (Heister Trygg, 

2004). Ett exempel på en förskola som använder tecken som stöd i sin verksamhet är 

Vinbergs förskola i Falkenbergs kommun, där flera förskolor börjat använda tecken som stöd 

(Sandin, 2015, 28 december). I artikeln berättas att tecken som stöd främjar språkinlärningen 

hos barn med försenad språkutveckling, hörselskada eller barn som utvecklar svenskan som 

andraspråk.  

I en artikel från Kommunalarbetaren (Uusijärvi Ek, 2014, 28 januari) berättar en förskollärare 

att alla barns språkutveckling främjas om de lär sig och använder tecken. Hon berättar att 

vissa barn är i behov av det och att de genom att de använt metoden med dessa barn märkt att 

även de andra barnen i barngruppen gynnats gällande språkutvecklingen. 

Artiklarna berättar att det är för att barnens språkutveckling gynnas som dessa förskolor valt 

att arbeta med tecken som stöd i sin verksamhet. Trots att det blivit populärt att använda 

tecken som stöd finns det ingen forskning kring tecken som stöds påverkan på typiskt 

utvecklade och hörande barns språkutveckling. Därav finns det ingen forskning som stödjer 

användandet av tecken som stöd i förskolans verksamhet om det inte finns barn i behov av det 

i barngruppen. Det finns internationell forskning kring andra typer av teckenanvändande och 

språkutveckling, men även den är begränsad.  
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Att förskolor, trots att de inte har belägg för det i forskning, använder tecken som stöd i 

verksamheten gjorde mig intresserad av att undersöka hur förskollärare anser att tecken som 

stöd påverkar barns språkutveckling och hur de arbetar med det i sin verksamhet.  
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Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare resonerar kring hur användandet av 

tecken som stöd påverkar barns språkutveckling.  

Jag har därför valt att intervjua fyra förskollärare som arbetar med tecken som stöd i sin 

verksamhet.  

Under studien har jag utgått från följande frågeställningar.  

 

Frågeställningar 

1. Hur påverkar användandet av tecken som stöd barnens språkutveckling enligt 

förskollärare i förskolan? 

2. Hur beskriver förskollärare sitt arbete med tecken som stöd? 
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Språk och kommunikation hos små barn 

Språkutveckling 

Språk kan delas upp i två kategorier; verbala språk och icke-verbala språk. Verbala språk kan 

enkelt beskrivas som mänskliga språk med ord och grammatik. Icke-verbala språk kan 

däremot exempelvis vara djurens signalsystem, trafikskyltar, notskrift och kroppsspråk. Olika 

nationella teckenspråk räknas trots namnet till kategorin verbala språk även om det inte är ett 

talat språk eftersom en individ, precis som i talat språk, kan uttrycka mer komplexa samband 

och slutledningar med hjälp av teckenspråk. På så sätt finns det ingen tydlig gräns mellan de 

verbala och de icke-verbala språken (Wedin, 2011).   

I början av sin språkutveckling utvecklar barn en förmåga att uppfatta och producera 

språkljud. De lär sig skilja mellan olika språkljud och de lär sig forma dem (Arnqvist, 1993). 

Det krävs en utvecklad munmotorik för att kunna forma olika språkljud. Alla delar av 

talapparaten, det vill säga luftrör, stämband, mun- och näshåla, tunga, tänder och läppar, 

måste fungera normalt och samordnas för att talet ska flyta bra. När barn börjar producera ljud 

spelar den motoriska utvecklingen, precis som de anatomiska förutsättningarna och det eller 

de språk som människor i barnens omgivning talar roll (Westerlund, 2009). 

Barnen bygger upp ett ordförråd. De skapar sig en ordförståelse, det vill säga de lär sig ords 

innebörd och mening. Med hjälp av sitt ordförråd bildar barnet meningar. De lär sig de 

grammatiska reglerna för att bilda korrekta meningar och böja orden rätt (Arnqvist, 1993).  

 

Kommunikation 

Kommunikation är viktigt för språkutvecklingen. Det är genom kommunikation med andra 

människor som barnen lär sig använda och utvecklar sitt språk. Oftast är det i kommunikation 

med barnens egna föräldrar eller andra vuxna i barnens omgivning, men det sker även i 

kommunikation med andra barn (Sandvik & Spurkland, 2011; Gjems, 2011). När barn är små 

kommunicerar de med människor i sin omgivning antingen med hjälp av ljud eller gester. 

Detta genom att exempelvis sträcka sig efter något eller genom att göra ljud som personerna i 

omgivningen får tolka. Personerna i barnets närmaste omgivning lär sig läsa av och tolka 

barnets ljud och gester. När dessa personer sen svarar barnet lär sig barnet samtalsstrukturer. 

Det lägger grunden till barnets framtida kommunicerande (Gjems, 2011).  
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Barn lär sig ord genom att andra i barnets omgivning benämner orden och använder dem när 

de kommunicerar med barnet. Även kroppsspråk spelar in när barnet lär sig ord eftersom 

tonfallet, ansiktsuttrycket eller en gest hos den person barnet kommunicerar med understryker 

ordens betydelse. Genom att samtala med andra människor lär barnen sig även grammatiska 

regler och att formulera meningar (Gjems, 2011).  

Vygotskij (2001) menar att allt lärande sker via socialt samspel med andra människor. Det 

sociala och det kulturella hjälper oss forma vårt tänkande och hur vi uppfattar omvärlden. I 

alla samspel lär vi oss något nytt, oavsett om det är planerat eller inte. Lärandet sker med 

hjälp av en annan mer kompetent person. Det kan vara en vuxen eller ett annat barn som har 

mer kompetens och kunskap inom ämnet.  

Gjems (2011) skriver om vardagssamtal där barnet genom att prata med ett annat barn eller en 

vuxen inte bara lär sig språk utan även om omvärlden. I dessa vardagssamtal diskuteras olika 

fenomen och händelser och barnet lyssnar in vad de andra berättar. Det leder exempelvis till 

att barnet lär sig hur det ska bete sig i olika situationer eller hur saker och ting hänger ihop. 

Barnet utövar meningsskapande i samtalen och genom att ta tillvara på dessa tillfällen kan vi 

stödja barnen i denna process.  

Meningsskapande sker inte endast genom språklig kommunikation. Det sker även genom 

icke-språklig kommunikation. Budskapet förmedlas vid icke-språklig kommunikation 

exempelvis genom kroppsspråk, som ansiktsuttryck, gester, blickar och tonfall, hur någonting 

sägs och hur en aktivitet genomförs. Kommunikation kan ske utifrån något en människa gör, 

inte endast via dess verbala yttranden (Gjems, 2011).  

När barn börjar prata kan de ha svårt att behålla ordet i ett samtal, vilket beror på att de pratar 

långsammare än vad mer erfarna vuxna och äldre barn gör. Det kan innebära att de lättare blir 

avbrutna och att de därför inte får möjlighet att uttrycka det de vill säga. Att behålla ordet 

bemästrar barn oftast i 3-4 årsåldern. Därför är det viktigt att som vuxen gå in och hjälpa 

barnen behålla ordet. Det är avgörande för barnens förmåga till social interaktion att de 

utvecklar samtalsfärdigheter. Om barnen inte kan föra ett samtal och interagera med andra 

barn kan det leda till att de inte accepteras av de andra jämnåriga barnen, det vill säga det kan 

leda till utanförskap, och ett mindre utvecklat språk (Gjems, 2009).  
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Flerspråkig utveckling 

Det finns olika typer av tvåspråkig utveckling; successiv tvåspråkighet och simultan 

tvåspråkighet (Sandvik & Spurkland, 2011). Successivt tvåspråkiga barn beskrivs som barn 

som lärt sig och talar ett språk hemma och som när det kommer till exempelvis förskolan eller 

skolan möter ett annat språk för första gången. Barnet har ett utvecklat språk innan det möter 

det andra språket. Barnet är även medvetet om att det inte går att kommunicera på det språk 

det behärskar i det nya sammanhanget. Det är viktigt att komma ihåg att barnet har ett språk, 

även om det inte besitter kunskaper inom det språk det kommuniceras på i det nya 

sammanhanget. Om barnet däremot möter och lär sig två språk redan från början om föräldrar 

med olika modersmål exempelvis pratar olika språk med barnet kallas de för simultant 

tvåspråkiga barn (Sandvik & Spurkland, 2011).  

Barn utvecklar sitt andraspråk på samma sätt som sitt förstaspråk. Det kan dock förekomma 

några skillnader vid andraspråksinlärning. För de barn som utvecklar successiv tvåspråkighet 

är en icke-verbal period vanlig. Den icke-verbala perioden innebär att barnet under en period 

upplevs tyst av de vuxna som inte kan barnets förstaspråk. Barnet talar dock sitt förstaspråk. 

Barnet lägger under perioden mycket tid på att förstå det andra språket som talas i 

sammanhanget. Det är viktigt att inte se flerspråkiga barn som språklösa endast för att de inte 

uttrycker sig på det språk som pratas i sammanhanget. Det är viktigt att respektera den icke-

verbala perioden och låta barnet lyssna in språket innan det kommer igång och pratar 

(Sandvik & Spurkland, 2011).  

Sandvik och Spurkland (2011) berättar att föräldrar eller pedagoger ibland kan vara oroliga 

för att flerspråkiga barn har en försenad språkutveckling. Det kan till exempel upplevas som 

att barnet saknar ord, antingen på det ena eller båda språken. Det kan visa sig genom att 

barnet språkblandar. Språkblandning innebär att barnet kan blanda språken på så sätt att de 

blandar ljud från båda språken i samma ord, använder böjningsändelser från det andra språket, 

använder sammansatta ord bestående av ord från båda språken eller blandar ord från båda 

språken i samma mening. Författarna menar dock att det är den totala kunskapen inom båda 

språken som är viktig och med lite extra tid att lära sig behärskar barnen två språk istället för 

endast ett. Författarna nämner även kodväxling som innebär att barnet behärskar båda språken 

och växlar mellan dem beroende på situationen de befinner sig i.  
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Barn i behov av särskilt stöd 

Det finns barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling på grund av sen språkutveckling, 

språkstörningar eller olika funktionshinder som till exempel utvecklingsstörning (Bruce, 

2014; Luttropp, 2014). 

Barn med utvecklingsstörning har ett nedsatt adaptivt beteende. Det innebär att de har svårt att 

göra sig förstådda med talat språk eftersom deras uttal kan vara svårt att tolka och förstå, 

vilket kan leda till missförstånd. Det kan i sin tur leda till att barnen i värsta fall, när de känner 

att andra ändå inte förstår dem, slutar att försöka kommunicera. Alla barn har ett lika stort 

behov av samspel med kamrater och med vuxna, bekräftelse från omgivningen, utmaningar 

och att känna delaktighet. I och med att det är svårt för barn med utvecklingsstörningar av 

olika slag att göra sig förstådda med talat språk blir deras kamratrelationer och det sociala 

samspelet svårt (Luttropp, 2014).  

Johansson (1988) menar att det är viktigt att barn med Downs Syndrom ska få tillgång till 

teckenkommunikation tidigt eftersom det underlättar kommunikationen med omgivningen 

och de kan bli förstådda. Andersson (2002) förklarar att eftersom teckenkommunikation 

utförs genom händerna och armarna, det vill säga med grovmotoriska rörelser, kan det vara 

lättare för barnet att forma tecknen än att forma ett talat svar som kräver finmotoriska rörelser 

i munnen. Luttropp (2014) skriver i sin tur att tecken är bra eftersom det är lätt att stanna upp 

och ”frysa” ett tecken. Barnen får använda både sitt auditiva och sitt visuella minne för att 

förstå och komma ihåg tecknen. Tecknen är även konkreta. Bil tecknas till exempel genom att 

händerna rör sig som om de skulle styra en ratt. Andra barn, med typisk språkutveckling, 

tycker att det är roligt och är snabba på att lära sig tecken. Att även andra barn lär sig tecken 

underlättar samspelet och kommunikationen för de barn som är i behov av tecken som 

kommunikationsmedel. Luttropp berättar vidare att det finns en rädsla för att barnens 

tecknande ska hämma det talade språket, vilket hon anser inte stämmer. Hon menar att det 

istället stöttar barnens språkutveckling (Luttropp, 2014).  
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Olika typer av teckenanvändning 

Det finns många olika typer av teckenanvändning. De olika typerna av tecken kan dels vara 

baserade på landets teckenspråk, men de kan även vara baserade på egna tecken som hittas på 

tillsammans (Heister Trygg, 2004; Mueller, Sepulveda och Rodriguez, 2014; Goodwyn, 

Acredolos & Brown, 2000). Några av dessa typer av tecken är teckenspråk, tecken som stöd, 

Baby Signs och symboliska gester.  

Teckenspråk är ett visuellt och gestuellt språk. Teckenspråket uttrycks med händerna och med 

munrörelser. Det är ett språk där alla ord tecknas och det har en egen grammatik, skild från 

det talade språket. Det innebär att språket har en egen ordföljd, det vill säga den följer inte den 

talade svenskan. Olika länder har egna teckenspråk, precis som de har olika talade språk 

(Heister Trygg, 2004). Sverige har exempelvis ett teckenspråk, medan USA har ett annat.  

Tecken som stöd innebär att betydelsebärande ord i en mening förstärks med ett tecken. 

Tecknen som används kommer från landets egna teckenspråk. Meningarna byggs upp enligt 

talspråksgrammatik och talas samtidigt som de viktigaste orden tecknas för att skapa 

förståelse (Heister Trygg, 2004). 

Baby Signs används med normalt utvecklade och hörande spädbarn för att underlätta 

kommunikationen mellan barnet och den person barnet kommunicerar med. Tecknen kan 

barnen använda för att kommunicera innan de kan uttrycka sig med talat språk (Mueller, 

Sepulveda och Rodriguez, 2014). Heister Trygg (2004) skriver vidare att tecknen som 

används vid Baby Signs, eller babytecken som hon benämner det, lånas från landets 

teckenspråk. Föräldern eller den som kommunicerar med barnet tecknar enstaka ord som 

barnet både ser och hör.  

Symboliska gester används, precis som Baby Signs, för att underlätta kommunikationen 

mellan barn och förälder. De symboliska gesterna hittar barn och föräldrar på tillsammans, 

detta till skillnad från tecken som stöd där tecknen hämtas från teckenspråket. De symboliska 

gesterna utförs genom att använda enkla fysiska handlingar som representerar objekt eller 

förfrågningar. Gesterna behöver inte vara utformade som objektet, det vill säga boll kan till 

exempel göras genom att låtsas kasta eller låtsas rulla en boll (Goodwyn, Acredolos & Brown, 

2000).  
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Definitionerna visar att de andra typerna av tecknande liknar tecken som stöd. Detta eftersom 

Baby Signs handlar om att teckna ord med hjälp av tecken från teckenspråket och symboliska 

gester, på liknande sätt som Baby Signs, används för att underlätta kommunikationen mellan 

barn och förälder innan barnet kan uttrycka sig med det talade språket. Teckenspråket går att 

koppla till tecken som stöd eftersom det är tecken från teckenspråket som används för att 

teckna de betydelsebärande orden i meningen vid tecken som stöd. Det går därför att koppla 

resultat i studier kring detta tecknande till tecken som stöd.   
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Tidigare forskning 

Nedan presenteras fem studier kring olika slags teckenanvändande med barn. Det är svårt att 

hitta forskning kring hur tecken som stöd påverkar barns språkutveckling eller kring hur 

förskollärare anser att det påverkar barns språkutveckling. Nedan presenteras därför studier 

om Baby Signs, symboliska gester och teckenspråk.  

 

Symboliska gester och Baby Signs 

En studie av Goodwyns, Acredolos och Brown (2000) visar att symboliska gester kan främja 

barns språkutveckling. Syftet med deras studie var att bedöma effekten på spädbarns 

språkutveckling om deras föräldrar uppmuntras att använda enkla gester som symboliserar 

objekt och förfrågningar. I studien deltog 103 spädbarn, 11 månader gamla när studien 

startade, och deras föräldrar. Alla barn som var med i studien hade föräldrar som var 

engelsktalande och hörde endast engelska talas regelbundet i sin omgivning. Deltagarna 

delades in i tre grupper. En grupp som uppmuntrades att använda symboliska gester med sina 

barn, en grupp som uppmuntrades att till barnet genom tal benämna saker i omgivningen och 

en kontrollgrupp. När barnen var 11, 15, 19, 24, 30 och 36 månader gamla utfördes språktest 

som bestod av både receptiva och expressiva språktest.  

De barn som kombinerade det talade språket med gester överträffade de barn som ingått i 

kontrollgruppen som varken uppmuntrats att benämna objekt via tal eller använt gester i 

språktesterna. Barnen i den grupp som uppmuntrats att benämna objekt via tal visade i sin tur 

inga skillnader mot kontrollgruppen. Resultatet visar därigenom starka belägg för att 

symboliska gester stärker och underlättar den tidiga språkutvecklingen hos barn (Goodwyns, 

Acredolos & Brown, 2000).  

Även Kirk, Howlett, Pine och Fletcher (2013) har utfört en studie med syfte att ta reda på om 

det gynnar barns språkutveckling att uppmuntra dem att använda symboliska gester. I studien 

deltog 40 barn, som när studien startade var 8 månader gamla, och deras mammor som 

delades upp i fyra olika grupper; en som använde symboliska gester, en som använde tecken 

från det brittiska teckenspråket, en som använde verbal träning, det vill säga en kontrollgrupp 

som med talat språk förmedlade orden i studien, och en vanlig kontrollgrupp. Anledningen till 

att de valt att använda tecken både från det brittiska teckenspråket och symboliska gester är att 

de även vill undersöka om det spelar in vilken typ av tecken som används. Barnen och 
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mammorna delades slumpmässigt in i de fyra olika grupperna utefter den ordning som de 

tackade ja till att vara med i studien. Varje grupp bestod dock av fem flickor och fem pojkar 

vardera. Alla deltagare var engelskspråkiga.  

Mammorna i alla grupper, förutom den vanliga kontrollgruppen, fick 20 ord/tecken som de 

skulle använda i interaktion med barnen. De första 10 orden/tecknen som de fick i början av 

studien var gemensamma för alla, medan de andra 10 orden/tecknen som de fick när barnen 

var 12 månader gamla anpassades efter vad mammorna ansåg sig ha användning av i sin 

kommunikation med barnet. Barnen följdes upp när de var 10, 12, 16 och 20 månader gamla. 

Mammorna i dessa grupper blev även intervjuade två gånger i månaden via telefon. Barnen i 

kontrollgruppen testades samtidigt som barnen i de andra grupperna, men deras mammor 

intervjuades inte (Kirk, Howlett, Pine & Fletcher; 2013).  

Studiens resultat visar att alla fyra grupperna hade liknande språkkunskaper i slutet av 

studien. De grupper som använt någon typ av tecken skiljde sig inte angående språkutveckling 

mot de barn som inte tecknat. Det utgör en skillnad från resultatet i Goodwyn, Acredolos och 

Browns (2000) studie. Resultatet visade dock att de barn som tecknat började kommunicera 

tidigare än vad de andra barnen gjorde eftersom de kunde kommunicera med tecknen innan de 

kunde uttrycka sig med talat språk (Kirk, Howlett, Pine & Fletcher; 2013). 

Utifrån Kirk, Howlett, Pine och Fletchers (2013) studie har Mueller, Sepulveda och 

Rodriguez (2014) utfört en annan studie där effekten av Baby Sign-träning på barnens 

kommunikativa beteende, sociala beteende, adaptiva beteende och fysiska utveckling 

undersöktes. I studien deltog 11 typiskt utvecklade och hörande barn mellan 6-24 månader, 

dels från engelsktalande familjer och dels från flerspråkiga familjer som talade både engelska 

och spanska i varierande grad. Studien utformades som en ”Pre-test – Post-test Case Study” 

där barn och föräldrar deltog i en fem veckor lång Baby Sign-workshop. Under den fick de 

lära sig tecken och hur de skulle implementera dem i vardagen. Barnen fick en vecka innan 

workshopen startade göra ett test över sina kommunikativa, sociala, adaptiva och fysiska 

förmågor. Sex veckor efter att workshopen avslutats testades barnen igen för att se om och 

hur dessa förmågor förändrats.  

Studiens resultat visar att Baby Sign-träning hade en signifikant positiv påverkan på barnens 

utveckling inom alla ovanstående områden. Föräldrarna berättade i slutet av studien att 

kommunikationen hade ökat mellan dem och barnen och att relationen dem emellan till följd 
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av det hade stärkts och föräldrarnas frustration hade minskat.  Mueller, Selpulveda och 

Rodriguez (2014) menar dock att deras studie är begränsad och att det därför behövs mer 

forskning på området.   

 

Teckenspråk 

En studie av Daniels (2004) visar att barns språkutveckling främjas av teckenspråkande. 

Syftet med studien är att undersöka effekten av att använda det amerikanska teckenspråket på 

normalt hörande kindergartenbarns literacy inom fyra områden: receptivt engelskt ordförråd 

(receptive english vocabulary), uttrycksfullt engelskt ordförråd (expressive english 

vocabulary), ASL förmåga (American Sign Language) och framväxande läsförmåga 

(emergent reading level).  

Studien gjordes i två Kindergartenklasser. Daniels nämner inte själv barnens ålder, men 

eftersom Kindergartenelever i USA vanligtvis är 4-6 år gamla kan vi utgå ifrån att barnen i 

studien också är det. Kindergarten i USA kan ses som en blandning mellan förskola och 

förskoleklass i Sverige. I den ena klassen användes teckenspråk, medan den andra klassen 

fungerade som kontrollgrupp. Alla barn i båda klasserna hade engelska som förstaspråk. 

Studien pågick från barnens första dag i skolan fram till och med skolårets slut. För varje ord 

barnen lärde sig läsa, lärde de sig även tecknet. I slutet av året gjordes olika test för att se hur 

barnen låg till inom de fyra områdena (Daniels, 2004).  

Studiens resultat visar att hörande Kindergartenelever som fått ASL-instruktioner hade ett 

betydligt större receptivt ordförråd och testade högre på ett språktest jämfört med andra 

Kindergartenelever. Detta samtidigt som de lärt sig tillräcklig ASL fonologi och morfologi för 

att kunna börja kommunicera med teckenspråk. Det var endast gällande det uttrycksfulla 

engelska ordförrådet som de inte låg på en högre nivå, utan låg på samma nivå som andra 

Kindergartenelever. Utifrån detta kan vi se att barnens språkutveckling främjats av att de 

förutom talat språk även använt teckenspråk (Daniels, 2004).  

Colwells, Memmotts och Meeker-Miller (2014) har utfört en studie som syftar till att ta reda 

på om användandet av teckenspråk och/eller musik kan påverka yngre barns (6-20 månader 

gamla) tidiga kommunicerande och stärka interaktionen mellan barn och förälder. Studien 

bygger på tidigare forskning som säger att teckenspråk respektive musik främjar barns 

språkutveckling. Två tidigare studier parar ihop teckenspråksanvändning och 
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musikanvändning och Colwell, Memmott och Meeker-Miller vill därför undersöka saken 

vidare.  

Barn och föräldrar fick i studien använda sig av teckenspråk och musik i sin vardag under fyra 

veckor. De delades upp i tre grupper; en grupp som använde endast teckenspråk, en grupp 

som använde endast musik och en grupp som använde både teckenspråk och musik. I slutet av 

studien utfördes tester där barn och förälder lekte tillsammans, där kommunikationsförmågan 

hos barnet studerades och där interaktionen mellan förälder och barn undersöktes i fyra 

vardagssituationer; fri lek, tittande i böcker, påklädning och en distraktionsuppgift (Colwell, 

Memmott och Meeker-Miller, 2014).  

Resultatet visade att användandet av musik och/eller teckenspråk inte hjälpte för att främja 

barns tidiga språkutveckling eller för att stärka relationen mellan förälder och barn. Det tyder 

på att det inte är säkert att teckenanvändande har en påverkan på barns språkutveckling 

(Colwell, Memmott & Meeker-Miller; 2014).  
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Metod 

Insamlingsmetod 

Utifrån syftet att synliggöra hur förskollärare resonerar kring användandet av tecken som stöd 

och dess påverkan på barnens språkutveckling hade jag två tänkbara insamlingsmetoder att 

välja mellan; intervjuer och enkäter. Enkäter fungerar bra för att kunna ta reda på vad många 

tycker och tänker kring ett ämne. Studien får genom enkäter en bredd. Det kan dock vara svårt 

att få ett djup i svaren som samlas in eftersom det inte finns möjlighet till att ställa följdfrågor 

och för att de som fyller i enkäten kan tolka frågorna på olika sätt. Intervjuer ger en mindre 

bredd, eftersom färre deltar, men det går att gå in djupare i de svar som ges på frågorna 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Jag har på grund av att jag vill få ett större 

djup i mitt insamlade material valt att använda mig av intervjuer.  

Intervjuerna spelades in, vilket gjorde att jag kunde fokusera på samtalet istället för att lägga 

fokus på att anteckna, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver är att 

föredra under en intervju. För att undvika störande moment, som att folk springer förbi eller 

kommer in i rummet, hölls intervjuerna på en avskild och lugn plats. 

Innan intervjuerna förberedde jag färdiga frågor som jag tog med mig till intervjutillfällena. 

Utifrån de svar som förskollärarna gav på frågorna ställde jag följdfrågor för att gå djupare in 

i ämnet. Intervjuerna var på så sätt utformade som samtal. Det var inte viktigt att jag höll mig 

exakt till mina förberedda frågor, utan de fungerade som en hjälp för att få svar på mina 

frågeställningar. Sättet jag utformade intervjuerna på definierar Eliasson (2013) som semi-

strukturerade intervjuer. Under de fyra intervjuerna samlade jag in sammanlagt 48 minuter 

ljudinspelning som jag sedan transkriberade. 

 

Urval 

Urvalet gjordes genom att jag letade efter förskolor som arbetar med tecken som stöd i sin 

verksamhet dels via en lista över kommunens förskolor på deras hemsida och dels via 

studiekamrater som tipsade om förskolor som arbetar med detta. På så sätt fick jag kontakt 

med fyra förskolor som tackade ja till att delta. Den första kontakten togs via telefon. Ett 

missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till förskolorna senare. De fyra enskilda förskollärarna 

som intervjuades valdes ut av förskolorna själva. 
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Johanna arbetar på en mångkulturell förskola med två avdelningar. De lägger ett stort fokus 

på barnens språkutveckling eftersom de har många barn med annat modersmål än svenska. På 

förskolan arbetar de språkutvecklande genom att använda till exempel tecken som stöd, 

ramsor och sånger. Personalen har fått gå kurser i tecken som stöd.  

Maria arbetar på en förskola med två avdelningar. På förskolan går det barn som utvecklar 

svenska som sitt andraspråk och förskolan har därför som prioriterat mål att arbeta med 

barnens språkutveckling. Personalen har tillgång till en teckenspråkshandledare som utbildar 

dem i tecken som stöd.  

Barbro arbetar på en förskola med tre avdelningar. De använder tecken som stöd i 

verksamheten för att stödja barnens utveckling. Från början använde de tecken som stöd för 

att de hade barn i behov av det i barngruppen. Nu använder de det med alla barn, trots att de 

för tillfället inte har barn som är i behov av att använda det. Personalen har fått gå kurser i 

tecken som stöd.  

Gunilla arbetar på en mångkulturell förskola med fyra avdelningar. På avdelningen arbetar de 

med tecken som stöd med alla barn för att de har ett barn som är i behov av att använda 

tecken som stöd för att kommunicera. De har nyligen kommit igång med arbetet kring tecken 

som stöd på avdelningen, men Gunilla har tidigare erfarenhet av teckenanvändande från när 

hon arbetade på en språkförskola.  

 

Analysmetod 

Jag valde att använda en fenomenografisk analysmetod. Fenomenografi är en kvalitativ 

forskningsansats som fokuserar på hur människor upplever och förstår olika aspekter i sin 

omvärld. Den handlar inte om att ta reda på hur något är utan den handlar om att ta reda på 

hur någonting uppfattas. Fenomenografin utgår dels ifrån att människor uppfattar företeelser 

på olika sätt och dels ifrån att antalet sätt en företeelse kan uppfattas på är begränsat 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Eftersom jag undersöker hur förskollärare anser att 

användandet av tecken som stöd påverkar barnens språkutveckling passar därför den här 

analysmetoden bra. Dahlgren och Johansson skriver att metoden ofta används för att analysera 

material insamlat med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Eftersom jag använder mig av 
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semi-strukturerade intervjuer, vilket halvstrukturerade intervjuer är ett annat namn för, passar 

metoden bra även utifrån det.  

I analysen utgick jag ifrån de sju steg som Dahlgren och Johansson (2009) ger exempel på 

kan användas när en fenomenografisk analys genomförs. Det innebär att jag först i steg 1 som 

de kallar att bekanta sig med materialet läste igenom intervjuerna, som jag transkriberat, flera 

gånger för att lära känna materialet ordentligt. I steg 2, kondensation, startade jag själva 

analysarbetet. Här tog jag ut de bitar som jag tyckte var viktigast och som speglade materialet 

i sin helhet. Jag gick sen vidare till steg 3, jämförelse. Här jämförde jag de bitar jag valt ut 

med varandra för att hitta likheter och skillnader i materialet. I steg 4, gruppering, 

grupperades sen likheterna och skillnaderna, dvs. jag delade upp dem i olika grupper för att 

försöka relatera dem till varandra. Vidare i steg 5, artikulera kategorierna, försökte jag hitta 

kärnan i kategorierna. Där är det viktigt att dra en gräns mellan olika uppfattningar för att 

bestämma hur stor variation som ryms inom kategorin. Steg 4 och steg 5 upprepades flera 

gånger för att bearbeta materialet och verkligen hitta kärnan i de olika kategorierna innan jag 

gick vidare till steg 6, namnge kategorierna.  Här gavs kategorierna ett kort, men ändå 

beskrivande namn utifrån det mest centrala i kategorin. Till sist i steg 7, kontrastiv fas, 

granskade jag alla bitar jag från början plockat ut från intervjuerna för att se om de passade i 

mer än en kategori. Här förde jag ihop kategorier och stod i slutändan med ett mindre antal 

kategorier. I detta steg valde jag även ut kortare utdrag eller citat som fick beskriva de olika 

kategorierna. Dessa har jag sedan analyserat och kopplat till teorin.  

 

Etiska ställningstaganden 

Jag har under studien tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De 

deltagande förskollärarna är anonyma genom att de i analysen fått fiktiva namn. 

Förskollärarna har tillfrågats om sitt deltagande och informerats om sina rättigheter utifrån de 

etiska principerna. Det innebär att de fått reda på att det är frivilligt att delta i studien och att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Allt material som samlats in används endast i 

denna studie och kommer efter dess slut att raderas.   
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Genomförande 

I början, främst under den första intervjun, var jag ovan vid intervjusituationen. Jag fångade 

inte upp tillfällen för följdfrågor som jag senare när jag transkriberade intervjun och 

bearbetade materialet upptäckte. Det kan dels ha berott på ovana och dels på att jag var nervös 

och därför missade chanser till fördjupning i svaren. Ett exempel är att jag inte följde upp när 

två av förskollärarna nämnde att tecken som stöd är bra för barnens ordförståelse. Hade jag 

tagit vara på tillfället och ställt en följdfråga kunde jag ha fått en förklaring på hur de ansåg att 

det främjade barns ordförståelse. Nu fick jag endast ett påstående.  

Den första intervjun var kortare än de andra, eftersom förskolläraren svarade kort på frågorna. 

Det i kombination med att jag inte hade kommit in i var och hur jag skulle ställa följdfrågorna 

gjorde att jag kan ha missat viktiga tankar som den förskolläraren kan ha haft kring ämnet. De 

senare intervjuerna, när jag kommit in mer i hur jag skulle hålla intervjun, blev längre och jag 

fick ut mer av dem eftersom jag lärde mig ställa följdfrågor och gick djupare in i det 

förskollärarna sa.  

Eftersom intervjuerna hade karaktären av ett samtal råkade jag även vid några tillfällen ställa 

slutna frågor, trots att jag vet att det inte är att föredra under en semistrukturerad intervju. 

Öppna frågor är viktiga eftersom den som intervjuas, i det här fallet förskolläraren, kan lämna 

oförutsedda eller längre förklarande svar än vid en sluten fråga där svaret blir kort. En sluten 

fråga kan exempelvis vara en ja- och nej fråga, vilket det vid dessa tillfällen var (Bryman, 

2011) Trots det flöt intervjuerna på och jag kunde ställa ytterligare en följdfråga för att få 

förskolläraren att utveckla.  

Jag hade kunnat skicka ut frågorna till förskollärarna innan intervjuerna. Då hade de fått chans 

att förbereda sig och svaren hade kunnat vara mer utförliga. Samtidigt kan det ha varit ett bra 

val att inte göra det av den anledningen att förskollärarna nu kan ha gett mer sanningsenliga 

svar på frågorna. Något som är viktigt att tänka in är dock att det som togs upp av 

förskollärarna var de tankar kring ämnet som de fick i stunden.  

När jag analyserade mitt material följde jag de steg jag tidigare nämnde att Dahlgren och 

Johansson (2009) ger exempel på under en fenomenografisk analys. Till en början grupperade 

jag materialet i kategorier som till viss del utgick ifrån de frågor jag ställt under intervjuerna 

(se bilaga 2). Kategorierna var Tecken som stöd i verksamheten, Fördelar med tecken som 
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stöd, Nackdelar med tecken som stöd och Förskollärarnas kunskap. Senare i analysarbetet 

kom jag dock till insikt med att förskollärarna under intervjuerna inte gjorde skillnad mellan 

språkutveckling och kommunikation, vilket inte blev tydligt med den kategorisering jag gjort. 

Det blev även otydligt när förskollärarna pratade om barn i behov av särskilt stöd, flerspråkiga 

barn eller typiskt utvecklade barn. Jag valde därför att gruppera om materialet i kategorierna; 

Språkutveckling, Kommunikation, Tecken som stöd för barn i behov av särskilt stöd, Tecken 

som stöd för flerspråkiga barn och Tecken som stöd för förskollärare. 

De citat som används i analysen har anpassats för att det ska vara lättare för läsaren att förstå 

och läsa dem. Innebörden av citaten stämmer fortfarande överens med transkriberingen och 

det som sades under intervjun.   

En anledning till att förskollärarna är positiva till tecken som stöd kan vara att de valt att 

arbeta med det på sina förskolor. Eftersom de själva valt att arbeta med tecken som stöd är det 

inte förvånande att de är positivt inställda till det. Samtidigt hade det varit svårt att hålla 

intervjuer med förskollärare som inte arbetar med tecken som stöd. Det hade varit svårt att få 

svar på frågeställningarna eftersom förskollärarna inte haft kunskap om tecken som stöd i 

verksamheten. Därför valde jag att höra av mig till förskolor som jag fick reda på arbetar med 

tecken som stöd.  
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Resultat 

Språkutveckling 

När jag frågar förskollärarna om hur tecken som stöd påverkar barns språkutveckling pratade 

de främst om kommunikation. En sak två av förskollärarna dock nämner kring 

språkutveckling är ordförståelsen och ords innebörd, vilket Arnqvist (1993) beskriver som en 

av tre delar i barns språkutveckling. Detta nämner de endast snabbt inledande och det 

framkom därför inte hur de anser att tecknandet påverkar barnens ordförståelse.  

Maria berättar vidare att de arbetar med munmotorisk träning för att utveckla barnens 

språkutveckling.  

Och parallellt med det här teckenspråkandet så har vi ju även munmotorisk 

träning på olika sätt. Leka med olika till exempel clowner och man räcker ut 

tungan och brummar som bilar och håller på för att liksom lära sig känna lite 

grand var i munnen tungan finns och var orden sitter och så. Så man gör ju 

många saker. Men tecken som stöd är ju en del i det språkutvecklande arbetet.  

Barnen behöver ha kontroll över bland annat tungan för att kunna producera tal. Maria 

berättar att tecken som stöd är ett av flera verktyg de använder för att utveckla barnens språk. 

Hon anser att det är ett bra sätt, men att det även behövs andra verktyg, som exempelvis 

munmotorisk träning. Som Westerlund (2009) skriver krävs det en utvecklad munmotorik för 

att kunna producera språkljud, vilket gör munmotoriken viktig för de yngsta barnens 

språkutveckling.  

 

Kommunikation 

Som nämdes tidigare pratade förskollärarna främst om kommunikation när jag frågade dem 

om hur användandet av tecken som stöd kan påverka barns språkutveckling. Johanna berättar 

att de använder veckans tecken och att de, när jag var där, var inne på olika känslor.  

Sen har vi veckans tecken, nu håller vi på med känslor. Förut hade vi mycket 

att det kanske var färger vi lärde ut fast nu har vi tänkt om. Nu använder vi 

istället tecken som, vad ska jag säga, kanske av större mening. Så de kan 
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uttrycka sig. (Tecknar och säger) Nu är jag arg. De kanske har mer nytta av det 

än grön till exempel. 

Här visar Johanna att de använder tecken för att utveckla barnens kommunikation eftersom de 

fokuserar på tecken som barnen kommer att ha användning för när de ska kommunicera med 

andra. Genom att ge barnen tecken som de kan använda för att uttrycka sig med uppmuntrar 

de till att barnen ska kommunicera och samtala med varandra och med de vuxna.  

Barbro berättar att de för tillfället inte har något barn som är i behov av tecken som stöd, det 

vill säga barn med en diagnos som exempelvis utvecklingsstörning. De använder det istället 

för att hålla tecknandet vid liv. Det sker till exempel i matsituationen.  

Vi använder tecken när vi berättar till exempel vid matsituationen. Vi har alltid 

dukvärdar. Och då använder vi tecken vad är de för mat idag? Jo idag är det 

köttbullar och potatis och lingonsylt. (tecknar köttbullar, potatis och 

lingonsylt). Så då kommer det ju, vi håller det vid liv så att säga. Nu har vi inga 

barn som är i behov av tecken på det sättet, men vi måste ju hålla oss a jour 

med det hela, så då använder vi det där till exempel, eller när vi sjunger 

fruktsången och i vissa situationer ja hur gjorde man det, hur tecknade man det 

nu då? Så håller vi det vid liv också.  

Samtidigt som Barbro säger att de för tillfället endast använder tecken som stöd för att hålla 

det vid liv eftersom de inte har några barn som fått en diagnos och på så sätt är i behov av 

tecken som stöd, säger hon senare att alla barn gynnas av användandet av tecken som stöd. 

Detta även om de inte klassas som i behov av det. Barbro, men även Johanna menar att de 

barn som egentligen inte är i behov av tecken som stöd tycker att det är roligt och lätt plockar 

upp tecknandet. Det ger dessa barn ett ”extraspråk”, något de sedan kan använda i 

kommunikation med barn som inte har det talade språket, vilket vi kommer till senare.  

Ovan nämnde Barbro att de använder tecken som stöd i fruktsamlingen och när de berättar 

vad det är för mat i matsituationen. De andra förskollärarna berättar att de, precis som Barbro 

och hennes kollegor, använder tecken som stöd med barnen under samlingarna, exempelvis 

när de berättar vilken frukt som finns eller frågar vilken frukt barnen vill ha. Både Johanna 

och Maria poängterar dock att de använder tecken som stöd i så stor mån som möjligt i 

vardagen under hela dagen.  
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När jag frågar ifall förskollärarna kan se några nackdelar med att använda tecken som stöd för 

barns språkutveckling svarar alla fyra nej. En av dem är bestämd, medan de andra tänker 

efter. Två av förskollärarna, Maria och Johanna uppmärksammar att det kan finnas de som är 

kritiska till att teckna i tron att det skulle försena eller stoppa talet eftersom barnen inte 

behöver utveckla det talade språket i och med att de istället kan kommunicera med hjälp av 

tecken. Både Maria och Johanna är dock tydliga med att detta är kritik som de inte står 

bakom. Det gör inte heller Luttropp (2014) som, precis som Maria och Johanna menar att 

tecken istället används för att förtydliga det som sägs. Johanna säger även att det är 

förskollärarnas uppgift att uppmuntra barnen till att inte bara använda tecken utan att även 

utveckla det talade språket. 

 

Tecken som stöd för barn i behov av särskilt stöd 

Alla fyra förskollärare berättar att de arbetar med tecken som stöd tillsammans med alla barn i 

barngruppen. Två av förskollärarna nämner dock att något eller några barn behöver mer 

stöttning i sin språkutveckling och att de därför fokuserar mer på dem när det gäller 

teckenanvändandet. Johanna berättar: 

Vi kör ofta tecken med alla barn, men sen är det ju vissa barn som behöver mer 

stöttning och språk och då kanske man använder ännu mer tecken. Vi har ju 

barn som stöttar språket med tecken och då kanske man jobbar lite extra med 

dem.  

Gunilla berättar att de på deras förskola har ett barn som behöver extra stöttning i sin 

språkutveckling, vilket är anledningen till att de valt att börja använda tecken som stöd med 

den aktuella barngruppen. Hon berättar vidare att det är i samband med att det finns ett barn i 

behov av extra stöd i sin språkutveckling som de kommer igång och använder tecken som 

stöd. Hon har efter att tidigare ha arbetat på en språk- och hörselförskola erfarenhet av att det 

är ett bra sätt att stötta språkutvecklingen hos barn med till exempel hörselnedsättning, autism 

eller utvecklingsstörning som Downs Syndrom.  

Gunilla berättar vidare att de använder tecken för att förstärka exempelvis veckodagar, 

månader, siffror och vissa sånger. Det görs oftast under samling där alla barn deltar och de 

använder därför tecken som stöd med alla barn. De försöker använda tecken som stöd med det 

aktuella barnet i dagligt tal, vilket tydliggör att förskollärarna mest fokuserar på att använda 
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det med det barnet och att de andra barnen får det på köpet. Vidare berättar hon att de andra 

barnen tycker att det är roligt och hakar på själva.  

Gemensam förståelse och kommunikation mellan barnen är något som alla förskollärare 

nämner som en fördel. I och med att både de barn som har svårt att kommunicera med tal och 

de som har lättare för det kan teckna skapas en möjlighet för kommunikation mellan alla barn. 

Alla barn får en möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som gör att andra förstår dem. Barbro tar 

upp att det är skönt för de barn som inte har det talade språket att alla kan tecken som stöd 

eftersom de kan ta del av gemenskapen i och med att de kan göra sig förstådda. På så sätt 

skapas en möjlighet för dessa barn att känna sig viktiga i samspelet och för att inte hamna 

utanför. Detta överensstämmer med Luttropps teori enligt vilken barn som inte får känna 

samhörighet och göra sig förstådda i värsta fall helt kan sluta försöka att kommunicera på 

grund av att de vet att de andra ändå inte kommer förstå dem. Att alla barn kan teckna gör 

därför en stor skillnad för de barn som behöver kommunicera med hjälp av tecken eftersom de 

får möjlighet att bli en del i gemenskapen (Luttropp, 2014).  

Gunilla understryker att det inte endast gör kommunikationen mellan barnen lättare utan även 

mellan de vuxna och det barn som har kommunikationssvårigheter.  

Just det här barnet som vi har nu hon har svårt att få fram ett tydligt ord ibland. 

Det har blivit bättre, men ibland är det ett väldigt otydligt ord. Och att då 

förstärka det med ett tecken så hon förstår vad vi menar och vi förstår vad hon 

menar så det inte uppstår några missförstånd utan vi kommer vidare med det vi 

håller på med på ett helt annat sätt. Så ja, jag tycker det fungerar bra.  

Anledningen till att de på Barbros förskola började använda tecken som stöd var att de hade 

ett barn med Downs Syndrom. Senare hade de ett annat barn som det visade sig inte var 

hörande. Därför tycker hon att det är bra med tecken som stöd eftersom det senare barnet, 

även innan det uppdagades, smått kunde börja kommunicera med hjälp av tecken. Händelsen 

har fått henne att reflektera.   

Jag bara tänker på hur viktigt det är liksom. Det är ju väldigt svårt när man får 

väldigt små barn som inte fått diagnosen kanske vad är det för fel? Att de inte 

hör. Det är ju svårt att avgöra på de här väldigt små barnen. Ibland kan ju det 

här med teckenspråk, om man inte har det på förskolan, dra ut på tiden så 

väldigt mycket. Det har jag sett nu. Att hade man vetat och kunnat det här 
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tidigare så har man nog kunnat hjälpt barn mycket tidigare. Men jag vet ju 

samtidigt att det är svårt och få en diagnos på saker och ting. Det är lite 

långdraget på saker och ting. Man kunde ju önska att man kunde knäppa med 

fingrarna. För det är ju väldigt viktigt för de barn som inte har en hörsel att få 

rätt direkt. Det är vad jag känner.    

Barbro menar att pedagogerna kan främja barns kommunikationsförmåga innan barnen fått en 

diagnos genom att använda tecken som stöd i verksamheten med alla barn. Jag tolkar det som 

att hon menar att det aldrig kan skada att använda tecken som stöd med barnen utan att det 

däremot i längden, om det visar sig att ett barn exempelvis har en hörselnedsättning, kan vara 

en stor hjälp i barnens språkutveckling. Det kan ta lång tid att få en diagnos och det är därför 

positivt att börja redan innan diagnosen sätts eftersom barnet får en grund direkt och det inte 

behöver börja på noll när diagnosen väl sätts.     

Maria tar upp att det för barn som har svårt att använda munmotoriken kan vara ett bra 

komplement med tecken som stöd. 

Sen är det också barn som har språkförseningar eller av olika anledningar har 

svårt att använda munmotoriken för det finns det ju också forskning som ligger 

bakom då man ser att det i munnen är många fina små muskler, tunna, och det 

är ganska avancerat att kunna använda det för att verbalt uttrycka sig med ord. 

Däremot att använda händerna, det är en enklare motorik och därför så är det ju 

också så att har man svårt att uttala något så kanske det är lättare att göra det 

med händerna. Då har man ju en vinning i det. Man kan ju lättare uttrycka sig 

då. Därför är det språkutvecklande.  

Andersson (2002) skriver, precis som Maria berättar, att det är lättare att teckna eftersom det 

kräver grovmotoriska rörelser, till skillnad från att producera talat språk som kräver 

finmotoriska rörelser i munnen. Maria berättar även att det är språkutvecklande att teckna 

eftersom tecknandet gör det lättare för barnen att uttrycka sig. Språkutveckling handlar om att 

producera språkljud, lära sig innebörden av ord (ordförståelse) och att lära sig grammatiska 

regler (Arnqvist, 1993). Jag menar därför, i motsats till Maria, att det hon beskriver inte 

handlar om språkutveckling utan att det handlar om kommunikation.  
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Tecken som stöd för flerspråkiga barn 

Maria berättar att de har som prioriterat mål att arbeta med barnens språkutveckling eftersom 

de har många barn med annat modersmål än svenska i barngruppen. Hon menar att 

användande av tecken som stöd är ett bra sätt för att främja barns andraspråksinlärning. Detta 

nämner även Johanna som också arbetar på en förskola med många barn med ett annat 

modersmål än svenska. Maria berättar:  

Ja det som jag tycker är intressant är ju det här med att man tänker sig kanske 

främst tecken som stöd för barn med utvecklingsstörningar eller med 

språkförseningar, men att det verkligen är ett sånt stöd i arbetet när man arbetar 

med barn med ett annat språk än svenska.  

Maria berättar vidare att de när de tecknar använder tecken från det svenska teckenspråket.  

Och då använder vi ju det svenska teckenspråket, annars finns det ju ett 

arabiskt teckenspråk också, men det använder vi inte utan det är det svenska 

teckenspråket. Så boll blir boll både på arabiska och svenska när vi tecknar boll 

till exempel. Då har man en gemensam förståelse och då kan det bli 

kommunikation. 

Hon berättar här om en gemensam förståelse för ett ord och förklarar att tecken som stöd kan 

användas som en brygga över från ett språk till ett annat, i det här fallet arabiska. Maria visar 

här att de försöker underlätta för de barn som är vad Sandvik och Spurkland (2011) benämner 

sucessivt tvåspråkiga när de lär sig ett andra språk genom att använda tecken som en brygga 

mellan de två språken.   

 

Tecken som stöd för förskollärare 

Alla förskollärarna har gemensamt att de har gått kurser i tecken som stöd. De är, trots det, 

överens om att det finns brister i deras kunskaper och att de skulle behöva lära sig och träna 

mer. Vidare säger de allihop att de har möjlighet att ta reda på fler tecken och öva, men att de 

är dåliga på att göra det. Johanna berättar: 

Alltså grejen är ju att även om vi använder tecken så skulle man ju önska att 

man kunde mer själv. Nu får vi gå kurser, men ibland kan man känna att man 
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skulle behöva kunna mer just i stunden. Men det är liksom en sak som ligger 

hos oss, vi måste gå utbildningar och vi skulle vilja ge vissa ord som barnen 

behöver men som vi kanske inte kan själva. Vi kan slå på datorn, vi har 

uppslagsverk och vi kan leta upp tecknen, men det är ändå skönt att liksom 

veta att man gör rätt eller vad man ska säga. 

Gunilla berättar att de trots att de ser fördelarna med att använda tecken som stöd har varit 

dåliga på att träna på det. Under hösten har de blivit bättre eftersom det kommit ut en person 

som hållit utbildningar med dem. Maria säger även att det ligger på pedagogerna att inte bara 

säga att de arbetar med tecken som stöd, utan att se till att de faktiskt gör det.  

Vidare berättar Barbro att både hon och kollegorna har gått utbildningar, men hon konstaterar 

ändå en brist hos sig själv eftersom hon anser att hon är långsam på att teckna. Detta till 

skillnad från hennes kollega som gått fler utbildningar och har tränat mer, vilket lett till att 

hon är snabbare på att teckna. 

Maria tar upp en annan problematik. Hon menar att det kan vara svårt att veta vilka ord som 

ska tecknas i en mening, speciellt för de som lärt sig teckenspråk.     

Sen är det en annan sak när man har lärt sig teckenspråk eller en mera tecknad 

svenska finns det ju någonting som heter också och det är då att man följer på 

ett annat sätt, då är det lite svårt att sålla ut vilka tecken ska jag använda. Så när 

du sjunger en sång till exempel så använder du ju inte precis alla tecken för då 

blir det ganska knepigt att hänga på vad som är viktigt och man ska ju försöka 

ta de betydelsebärande orden. Och jag kanske tycker att det här är såhär jag ska 

teckna, en annan kanske tycker att det är sådär man ska teckna. Där gäller att vi 

vuxna på något sätt kommer fram till något att när vi sjunger den här sången så 

kan vi använda de här tecknen för att underlätta för annars är det ju olika. 

Visserligen använder vi också olika när vi pratar vi använder många olika ord 

och det måste man ju göra även med teckenspråk i och för sig. Men nu handlar 

det om tecken som stöd, förtydligande, så då kan det bli lite en utmaning.  

Det kan lätt bli förvirrande att veta vilka ord som ska tecknas om man är van vid att använda 

teckenspråk och därmed van vid att teckna alla ord. Som Maria säger är det något som 

behöver jobbas på hela tiden genom kommunikation med de andra i arbetslaget. 

Förskollärarna har gått utbildningar, även om Johanna säger att hon vill gå fler. De ser en brist 
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hos sig själva, när det gäller kunskaper inom tecken som stöd. De är överens om att ansvaret 

ligger på dem och att det är de som behöver bli bättre på att träna och kolla upp nya tecken. 



   
 

30 
 

Diskussion 

Syftet med studien var att synliggöra hur förskollärare resonerar kring hur användandet av 

tecken som stöd påverkar barns språkutveckling. Studiens resultat visar att förskollärarna inte 

anser att tecken som stöd påverkar barns språkutveckling i någon större mån. De menar 

däremot att barnens kommunikation stärks av användandet av tecken som stöd, vilket även 

Kirk, Howlett, Pine och Fletchers (2013) och Mueller, Sepulveda och Rodriguez (2014) 

studier visar även om de handlar om andra typer av teckenanvändande. Dessa studier skiljer 

sig från min på så sätt att de utfört studier med barn där de testat barnens språkkunskaper och 

kommunikationsförmåga, medan jag intervjuat förskollärare för att ta reda på hur de resonerar 

kring teckenanvändandets påverkan på barns språkutveckling. Barnen i deras studier är 

mellan 8-20 månader respektive 6-24 månader. Det innebär att barnen i deras studier till en 

början är yngre än de barn som förskollärarna i min studie arbetar med eftersom de arbetar 

med barn mellan 1-5 år. Studierna visar dock att barn kan kommunicera med hjälp av tecken 

innan de kan uttrycka sig med talat språk, vilket styrker de resonemang, som de förskollärare 

jag pratat med, för kring att det är positivt för barnens kommunikationsförmåga.  

Det går även att dra en parallell till barn i behov av särskilt stöd som av olika anledningar inte 

kan eller har svårt för att uttrycka sig med talat språk. Genom tecken skapas en möjlighet för 

dem att kommunicera. Det tas inte upp i Kirk, Howlett, Pine och Fletchers (2013) eller 

Mueller, Sepulveda och Rodriguez (2014) studier, men både Johansson (1988) och Luttropp 

(2014) skriver att teckenanvändning är ett bra komplement i barn i behov av stöds 

kommunikation eftersom barnen får en möjlighet att uttrycka sig trots att de har svårt för eller 

inte kan göra det med talat språk. 

Flera av förskollärarna menar att de barn som är i behov av tecken som stöd för att 

kommunicera är de som främst påverkas positivt av teckenanvändandet. Genom att alla barn 

lär sig tecken som stöd i förskolan får även de barn som har svårt för eller inte kan 

kommunicera med talat språk en möjlighet att kommunicera med de andra barnen. Att 

kommunikation mellan alla barn möjliggörs med hjälp av tecken leder till att de barn som är 

beroende av att kommunicera med tecken får en möjlighet att känna gemenskap och social 

samhörighet. Något de annars hade haft svårt att göra.  

När förskollärarna beskriver sitt arbete med tecken som stöd nämns det att det används vid 

samlingar, i matsituationen när maten presenteras och i så stor mån som möjligt i vardagen. 
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Gunilla berättar att de använder tecken som stöd för att de har ett barn som är i behov av 

särskilt stöd och som stöttar sin kommunikation med tecken. De fokuserar på detta barn i 

arbetet med tecken som stöd, men de andra barnen använder det också eftersom de tecknar 

under till exempel samlingar. Barbro berättar att de för tillfället inte har något barn som är i 

behov av särskilt stöd och att anledningen till att de tecknar är att de vill hålla kunskaperna 

vid liv. Samtidigt menar hon att alla barn gynnas av att använda tecken som stöd och att det 

kan vara bra att använda det i alla barngrupper eftersom det senare kan visa sig att det finns 

barn i behov av tecken som stöd i barngruppen, även om barnet för tillfället inte fått en 

diagnos.  

Maria och Johanna berättar att de har språkutveckling som ett prioriterat mål eftersom de har 

många flerspråkiga barn i sina barngrupper. De menar att tecken som stöd är ett bra verktyg i 

arbetet med barns andraspråkutveckling. Under intervjuerna utvecklas inte varför de anser att 

det skulle främja barns andraspråksutveckling. Det hade varit bra eftersom jag inte har kunnat 

hitta någon forskning kring det. Maria berättar också att tecknandet kan användas som en 

brygga mellan barnets och förskolans språk, vilket jag inte heller hittar belägg för i tidigare 

forskning. Det jag kan tänka mig är anledningen till förskollärarnas påståenden är att de testat 

själva och tycker att det fungerar. Jag kan tänka mig att det används av samma anledning som 

det används med yngre barn. För att barnen ska kunna kommunicera innan de kan göra det 

med talat språk, vilket Kirk, Howlett, Pine och Fletchers (2013) och Mueller, Sepulveda och 

Rodriguez (2014) studier stödjer. Barn som utvecklar sitt andraspråk har dock ett talat språk, 

även om de tystnar under en period (Sandvik & Spurkland, 2011). Jag ställer mig också 

frågan om det är tecken eller svenska som är andraspråket när barnen först ska lära sig ett 

tecken innan det lär sig ordet på svenska. Här krävs forskning för att ta reda på om det främjar 

barns andraspråksutveckling.    

När det gäller språkutveckling nämns det att barnens ordförståelse gynnas av att tecken som 

stöd används i förskolan. Det nämns dock endast i förbifarten, vilket gör att jag inte får reda 

på hur de anser att det påverkar barnens ordförståelse. Daniels (2004) studie visar bland annat 

att barns ordförståelse ökar, vilket stärker detta påstående, samtidigt som flera av de andra 

studierna visar att teckenanvändandet inte påverkar barnens språkutveckling.  

I och med att de fem studierna som redovisas i tidigare forskning visar olika resultat kring hur 

teckenanvändande påverkar barns språkutveckling blir det tydligt att det behövs mer 

forskning inom området. Två av artiklarna visar att tecknande främjar barns språkutveckling 
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(Goodwyn, Acredolos & Brown, 2000; Daniels, 2004). Två av de andra artiklarna visar 

däremot att tecknande inte har någon påverkan på barns språkutveckling (Kirk, Howlett, Pine 

& Fletcher, 2013; Colwell, Memmott & Meeker-Miller, 2014). En av dessa visar att barns 

kommunikation främjas av teckenanvändandet (Kirk, Howlett, Pine & Fletcher, 2013), vilket 

även den sista artikeln visar (Mueller, Sepulveda & Rodriguez, 2014). Att det inte finns några 

studier om tecken som stöd eller som är gjorda i en förskolekontext och att tecken som stöd 

används för att främja barns andraspråksutveckling utan grund är ytterligare aspekter som 

visar att det behöver forskas mer kring teckenanvändningens påverkan på barns 

språkutveckling och kommunikationsförmåga. 

Förskollärarna berättar att de känner att det finns brister i deras kunskaper och att de behöver 

träna och lära sig fler tecken. Det är tidskrävande att lära sig tecken som stöd och frågan är, 

eftersom det i materialet visat sig att det främst främjar de barn som är i behov av särskilt 

stöd, ifall det är värt att lägga ner all den tid som krävs för att lära sig och hålla liv i 

tecknandet. Jag anser att det är självklart att använda tecken som stöd ifall det finns barn som 

är i behov av det i barngruppen. I dessa fall borde även de andra barnen få möjlighet att lära 

sig tecken som stöd för att kunna kommunicera med detta barn. När det däremot gäller 

barngrupper utan barn i behov av tecken som stöd för att kommunicera är jag kluven. 

Samtidigt som det kan räcka att uppmuntra dessa barn att samtala för att utveckla deras 

kommunikationsförmåga kan det som Barbro nämner vara bra att använda tecken som stöd 

ifall det skulle visa sig att något av barnen exempelvis har en hörselnedsättning. På så sätt har 

barnet redan en grund i sitt tecknande och behöver inte börja från noll med tecknandet när det 

fått sin diagnos. Det går dock att diskutera om det är värt att lägga ner all den tid som krävs 

för att utbilda sig och underhålla sina kunskaper kring tecken utifall att något barn kan komma 

att visa sig vara i behov av tecken som stöd. 
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Avslutande reflektioner  

Innan arbetet påbörjades var jag till stor del positiv till användandet av tecken som stöd 

eftersom jag fick berättat för mig hur bra det var för barnens språkutveckling. Anledningen till 

att jag ville skriva om användandet av tecken som stöds påverkan på barns språkutveckling 

var för att jag hade hört mycket positivt kring det, trots att det inte finns mycket forskning på 

området. Det tyckte jag var problematiskt. Under arbetets gång har jag ändrat åsikt. När jag 

upptäckte att studiens resultat visade att förskollärarna främst pratade om kommunikation 

blev jag lite mer negativt inställd då jag insåg att förskollärarna i studien och förmodligen 

många av de jag pratat med innan inte hade ordentlig koll när de sa att det främjade 

språkutvecklingen. Efter att dels ha läst tidigare forskning och teori och dels analyserat mitt 

material igen har jag kommit fram till att jag är positiv till att använda tecken som stöd 

eftersom det främjar kommunikationen mellan typiskt utvecklade barn och barn som är i 

behov av tecken som stöd för att kommunicera. Jag är kluven kring om det tidsmässigt är värt 

allt jobb bakom att lära sig och underhålla kunskaperna i tecken som stöd om det inte finns 

barn i behov av det i barngruppen. Det samtidigt som det kan vara bra för barnen att kunna 

om de senare träffar människor de behöver kommunicera med hjälp av tecken med. Barnen 

har då fått ett extraspråk och samhället kan bli öppnare för de som behöver kommunicera med 

tecken.  

Utifrån studiens resultat är jag inte övertygad om att användandet av tecken som stöd främjar 

språkutvecklingen och jag anser att det behövs mer konkreta bevis i form av forskning för att 

jag ska ändra åsikt. Det behövs även mer forskning på hur det påverkar barns 

andraspråksutveckling eftersom förskollärarna använder det och anser att det fungerar bra, 

trots att de inte har belägg för det i forskning. 

Min slutsats är att förskollärarna menar att barnens kommunikationsmöjligheter främjas vid 

användandet av tecken som stöd. Främst är det de barn som är i behov av tecken som stöd för 

att kommunicera som de anser främjas. Vidare behövs mer forskning kring hur användandet 

av tecken som stöd påverkar barns både första- och andraspråksutveckling.   
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Bilaga 1 
 

 

Hej, 

Jag heter Sofia Prytz och läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Linköpings 

Universitet, Campus Norrköping. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om 

teckenkommunikation och undrar om ni kan hjälpa mig med insamling av material till det.  

Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagoger anser att teckenkommunikation påverkar 

barns språkutveckling och hur pedagogerna talar om teckenkommunikations roll i 

verksamheten.  

Jag har läst att ni använder er av tecken som stöd i er verksamhet. Därför skulle jag vilja 

komma ut till er och intervjua en pedagog. Intervjun, som ljudinspelas, kommer ta ca 20 min 

och får gärna ske nu under v. 46. Jag kan anpassa mig efter den tid som passar er bäst.  

Under intervjun och bearbetningen av det insamlade materialet kommer jag att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att det inspelade materialet endast 

kommer användas i denna studie och att det kommer vara konfidentiellt. Det innebär också att 

deltagande är frivilligt och att det när som helst går att avbryta intervjun och sitt deltagande. 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till mig för mer information.  

Hoppas att vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Sofia Prytz 

sofpr886@student.liu.se 

0735-159959 
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Bilaga 2 
 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur arbetar ni med teckenkommunikation på er förskola? 

- Använder ni tecken i kommunikation med alla barn? 

- Tecknar ni under hela dagen eller i specifika situationer? 

2. Varför använder ni teckenkommunikation på er förskola? 

3. Vilka fördelar med att använda teckenkommunikation kan finnas för barnens 

språkutveckling? 

4. Vilka nackdelar med att använda teckenkommunikation kan finnas för barnens 

språkutveckling?  

5. Vilka barn gynnas av användandet av teckenkommunikation? 

6. Har du något du vill tillägga? 

 

 


