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1 Inledning 
För många barn är det i förskolan de för första gången får prova på och träna sina 
sociala färdigheter. När den sociala färdigheten utvecklas och bearbetas är det till stor 
del med hjälp av någon form av kommunikation, om ett barn inte kan kommunicera 
med omvärlden, hur ska den då kunna göra sig hörd och i och med detta träna upp 
sina sociala färdigheter? I det sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) skriver 
om betonas vikten av det sociala samspelet och den kulturella bakgrunden när det 
gäller inlärning. Läroplan för förskolan [Lpfö 98] skriver även om detta, där går det 
att läsa om att på förskolan ska det finnas möjlighet till att utveckla sin förmåga att 
iaktta och reflektera. Vidare kan man läsa att förskolan också ska erbjuda en 
stimulerande social och kulturell miljö där barnen ska kunna utveckla sin kompetens 
inom det kommunikativa och det sociala. I Lpfö 98 står det att ”barnen skall få 
stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 
och utveckla nya kunskaper och insikter” (s. 6). Fortsättningsvis står det att för att 
detta ska kunna fungera så måste förskolans olika arbetsmetoder inom språk och 
andra kunskapsformer bilda en helhet och skapa en balans. Genom att jobba med 
teckenkommunikation, som förstärkning till talet i förskolans vardag, så görs det till 
en metod som kan få alla barn att känna sig som en i barngruppen, även barn med 
språkförseningar. 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98, s. 6). Förskolan har ett stort ansvar för barnen 
och deras utveckling, detta kan underlättas med metoder som är lätta att starta upp 
och inte är alltför tidskrävande. Ett sätt att jobba med barns språkutveckling är att 
använda sig av teckenkommunikation som hjälpmedel till talet. Alla barn är olika 
vilket bör beaktas av förskolan, olikheterna innebär även att de lär sig på olika sätt, de 
behöver olika hjälpmedel i sin utveckling. 

Cirka 7 % av alla femåringar har någon form av språkstörning och ungefär 1-2% av 
alla barn har grav språkstörning. 70 % av vår kommunikation är ickeverbal och 55% 
av det som förmedlas formas av kroppsspråket. Det uppskattas vara 200 000 barn 
som har ett annat hemspråk än svenska i Sverige (Leonard, 1998 och Westerlund, 
1994, refererade i Hansson, 2003; Dahlkwist, 1999 och Arnqvist, 1993). Vår studie 
bygger på teckenkommunikation som hjälpmedel till talet för alla barn, ett ämne som 
inte är så uppmärksammat men som vi anser bör utforskas djupare. Talet är grunden 
för skriftspråket och är därmed en viktig komponent för barnens framtida lärande i 
exempelvis skolan. 

1.1 Syfte och Forskningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur olika förskolor använder 
teckenkommunikation. Vi tror att det är ett viktigt ämne att göra aktuellt för att 
underlätta språkutvecklingen hos alla förskolebarn. 
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Vi har utgått från frågorna: 

1) I vilken utsträckning och på vilket sätt används teckenkommunikation på olika förskolor i en 
mellanstor stad i mälardalen? 

2) Vilken inställning har respondenterna till teckenkommunikation? 
3) Anses teckenkommunikation vara språkutvecklande för alla barn? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Teckenkommunikation 

Teckenkommunikation är en sorts kommunikation som behövs vid brist på annan 
kommunikation. Heister Trygg (2004) skriver att teckenkommunikation inte ska 
blandas ihop med teckenspråk, eftersom teckenkommunikation är ett hjälpmedel till 
talet, medan teckenspråk är ett eget språk. 

Teckenkommunikation ”innebär att tecken används som ett stöd i språk- och 
taltillägnande. Tecken används som komplement och alternativ för både förståelse- 
och uttryckssida av språket. Tecken används tillsammans med talat språk och följer 
talspråksgrammatik även om i huvudsak bara nyckelord tecknas. De tecken som 
används anpassas efter individens behov och förmåga” (Heister Trygg, 2004, s. 13). 
Ett vanligt exempel kan vara meningen ”Nu ska vi äta”, här säger man hela meningen 
men tecknar samtidigt ordet ”äta”. 

”Tecken till tal (TTT), Tecken som stöd (TSS), Teckenkommunikation och Tecken 
som AKK [Alternativ och Kompletterande Kommunikation] (TAKK) - är fyra olika 
benämningar för en och samma sak: Tecken som ett komplement till talet” (Tisell 
2003). Vi har valt att använda oss av benämningen teckenkommunikation i det här 
examensarbetet. 

1.2.2 Kommunikation 

Enligt Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt och Sigurd Pilesjö (1998) finns det 
många definitioner av begreppet kommunikation. De skriver även att i just det här 
sammanhanget kan man tolka begreppet som att: 

Kommunikation är överförande av ett budskap från en individ till en annan. Det kan vara 
medvetet eller omedvetet, allt ifrån skratt eller skrik till talat språk. I begreppet innefattas 
att budskapet blir tolkat av en mottagare, medvetet eller omedvetet. Det är alltså alltid 
fråga om ett samspel (s. 16). 

1.2.3 Språkstörningar 

Enligt Hansson (2003) innebär en språkstörning att barnet i fråga inte har den 
förväntade utvecklingen på sitt språk. Detta innebär ofta att själva utvecklingen 
kommer igång senare och att den dessutom går långsammare. En språkstörning kan 
vara relaterad till någon typ av handikapp, men så är inte alltid fallet, det finns också 
barn med dessa problem som inte har några fysiska eller psykiska störningar. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Teorier 
Karlsson (2001) skriver att Jean Piaget, som intresserade sig för den kognitiva 
utvecklingen hos barn, ansåg att språket är ett system med symboler och tecken vilket 
utvecklas inom barnen efterhand. Symboler är det som barnen utvecklar först genom 
ett symbolsystem som utvecklas inom dem utifrån vad som sker i deras omgivning, 
händelserna tolkas av barnen genom systemet för att de lättare ska kunna förstå och 
bli en del av omgivningen. När barnen sedan blir lite äldre utvecklas dessa inre 
symboler till språk främst genom imitation. Enligt Säljö (2000) innebär det kognitiva 
perspektivet att människan lär sig och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, 
barn ska ha medinflytande i sin utveckling och inlärning. Läraren ska skapa 
”förutsättningar för utveckling genom att göra det möjligt för barnet att lära, men 
hon eller han skall inte själv aktivt ingripa i lärprocesser, eftersom barnet då … inte 
kan förväntas förstå i egentlig mening” (s. 63-64). 

Enligt Karlsson (2001) anser Jean Piaget att man kan dela upp barns utveckling i fyra 
olika nivåer med början när de är nyfödda upp till tonåren med tanke på hur de 
uppfattar omvärlden och på vilket sätt de är kapabla till att hantera den. Det första 
stadiet är det sensomotoriska (från födseln till ungefär två års ålder), det andra är det 
preoperationella stadiet (ca två års ålder till ca sex års ålder), den tredje är de 
konkreta operationernas stadium (ungefär mellan sju och tolv årsålder) och den sista 
är de formella operationernas stadium (de tidiga tonåren). Det är bara det 
sensomotoriska och det preoperationella stadiet som kommer att bearbetas framöver 
med tanke på vilka åldrar som är aktuella i det här examensarbetet. 

I det sensomotoriska stadiet beskriver Jean Piaget att imitation är en viktig del i 
barnets inlärning och anpassning, vid ett och ett halvt år kan de imitera saker de ser 
som antingen någon i omgivningen gör eller som de ser på tv. När barnet sedan går in 
i det preoperationella stadiet vid två års ålder börjar de utveckla ett symboliskt 
tänkande vilket innebär att de börjar reflektera över saker de gör eller ser i sin 
omgivning, vilket krävs för att kunna se handlingarna konkret och att detta kan göras 
inne i deras huvud. Att de utvecklar sitt inre krävs för att skapa en större förståelse 
för omvärlden och för att kunna börja kommunicera med omgivningen. ”Ett exempel 
på symbolbildning är språket, även det skrivna, vilket gör att barn redan i 4-årsåldern 
kan börja förstå bokstäver” (Karlsson, 2001, s. 109). Enligt Heister Trygg (2004) kan 
det ”sägas att det är möjligt att introducera och utveckla TAKK i relation till olika 
faser i den kognitiva utvecklingen” (s. 34). 

Enligt Säljö (2000) innebär det sociokulturella perspektivet att människan tillägnar 
sig kulturen och formas av sin medverkan i kulturella aktiviteter och hur de språkliga 
och fysiska resurserna som kulturen erbjuder används. Enligt det perspektivet lär 
människan sig genom att fånga upp andra, tidigare generationers erfarenheter och 
insikter, det kulturella går från en generation till en annan genom socialisation, vilket 
innebär att inlärning sker genom kommunikation mellan två människor och det är 
även genom det som kulturen förs vidare. Enligt Lave och Wenger (1991, refererade i 
Carlgren, 1999) är social praktik ett primärt och drivande fenomen vid lärande. Barn 
skapar lärande genom olika aktiviteter med sociala relationer. Ladberg (2003) skriver 
att språket utvecklas tillsammans med kamrater i olika aktiviteter. 
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Säljö (2000) skriver att skillnaden mellan det kognitiva perspektivet och det 
sociokulturella perspektivet är att det kognitiva är fokuserat på vad barnen kan och 
hur deras utveckling ser ut utifrån en mognadsteori, enligt den är orsaken till att ett 
barn inte är kapabel till en viss sak att de inte har nått det utvecklingsstadiet. Det 
sociokulturella perspektivet fokuserar däremot på hur utvecklingen kan skilja hos 
barn beroende på deras kulturella och sociala bakgrund. Kognitivismen anser att 
erfarenhet är viktigt och menar att barnen lär sig av sin egen utveckling, medan 
sociokulturella perspektivet anser att barnen först måste lära sig något för att kunna 
utvecklas vidare.  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Allmänt om språk 

Ladberg (2003) och Hansson (2003) skriver att barn i förskoleåldern, som har börjat 
utveckla sitt språk, även börjar bli medvetna om att de inte alltid kan göra sig 
förstådda. Enligt Ladberg kan ett barn med normal språkutveckling bli frustrerat när 
det under språkets utveckling inte kan göra sig förstådd i vissa situationer, barnet vet 
vad det vill säga, men kan inte uttrycka det. Om det är bra stämning på 
förskoleavdelningen blir det lättare för barnen att hjälpa varandra med detta problem 
genom att tolka, förklara och ge ord till varandra. Författaren skriver att barn ofta 
använder sig av kroppsspråk när de inte kan göra sig förstådda, men det blir tyvärr 
ofta aggressivt kroppsspråk på grund av att det blir en plågsam situation för barnet. I 
dessa fall är det ännu viktigare att hjälpprocessen kommer igång snabbt. Enligt 
Hansson är det första och enklaste steget i att behandla ett barn med någon form av 
lättare språkstörning att informera föräldrar och eventuell förskolepersonal om 
språkstimulans och ge tips och råd om hur man kan jobba med barnet.  

Arnqvist (1993) skriver om språket och vid vilka åldrar språket utvecklas som mest. 
Det språkliga centrumet finner vi i den vänstra hjärnhalvan och enlig författaren visar 
modernare forskning att hjärnans specialisering sker mycket tidigare än vad man förr 
trodde. Tidigare forskning visar på att hjärnans utveckling pågår ända fram till 
puberteten, men den forskning Arnqvist hänvisar till menar att specialiseringen sker 
redan under förskoleåldern. För att understryka sin teori beskriver han ett fall där 
språket har kommit in sent i en flickas liv och hur det har påverkat själva 
språkutvecklingen. I det här fallet har hon fram till 13 års ålder inte fått någon som 
helst språklig stimulering, denna börjar istället just när hon är 13 år och resultatet 
blir att hon får diverse språkbrister som kan kopplas till den sena starten. 

Arnqvist (1993) påpekar hur viktigt det är att undersökningar görs rätt när det gäller 
mätning av hur mycket ett barn behärskar gällande språket. Enligt honom fokuserar 
de flesta undersökningarna mer på vad ett barn säger och mindre på vad det 
egentligen förstår. Enligt författaren kan detta fokus leda till missvisande resultat, 
många gånger förstår ett barn mer än vad det själv kan producera. Ladberg (2003) 
skriver att språket har två sidor, att förstå och att tala, förståelsen ligger alltid före 
själva talet. 

Även enligt Ellneby (1998) är det skillnad på tal och språk, med detta vill hon säga att 
det är viktigt att som första steg i ett barns talutveckling vara säker på att det först 
finns ett språk. Språklig förmåga innebär enligt författaren att barnet har både 
förståelse och förmågan till att skapa tal, det vill säga en kombination av det 
impressiva språket (förståelsen) och det expressiva språket (det talade). 
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Det talade språket består av meningar, som i sin tur består av ord. Arnqvist (1993) 
skriver om språklig uppmärksamhet och utgår ifrån det arbetssätt som Lundberg, 
Frost och Petersen (1988, refererade i Arnqvist, 1993) använder sig av. Enligt denna 
metod är den första och enklaste nivån i språklig medvetenhet att barnet i fråga kan 
urskilja ord ur meningar. 

2.2.2 Språkstörningar 

I dagens samhälle är det enligt Hansson (2003) A och O att kunna kommunicera med 
varandra och kunna göra sig förstådd, därför är det oerhört viktigt att upptäcka och 
tidigt kunna hjälpa barn med problem. Ju tidigare en störning upptäcks, desto större 
chans finns det att resurser sätts in i tid och barnets språkstörningar inte får några 
konsekvenser i framtiden, idag upptäcks språkstörningarna ofta redan vid 
2,5 årsålder, vilket går att jämföra med 70-talet då de flesta barn upptäcktes så sent 
som vid 6 årsålder. Om språkstörningar upptäcks för sent kan de leda till utanförskap 
och inlärningssvårigheter för barnet. När barnet sedan blir äldre kan dessa problem 
också yttra sig i inlärningssvårigheter och de kan även få problem med kunna delta 
och bidra i samhällslivet (Ors och Nettelbladt, 1999, refererad i Hansson, 2003). 

Enligt Ladberg (2003) kan det i ogynnsamma miljöer uppstå en rädsla för att prata, 
grunden till detta ligger i rädslan för att göra fel. Författaren pekar här på hur viktig 
pedagogens roll är i att stötta barnet och att få dels barnet i fråga, men också hela 
barngruppen att förstå att alla kan göra fel, att fela är mänskligt. Om så inte sker 
riskerar barnet med störd språkutveckling att helt sluta tala och språkutvecklingen 
hämmas ännu mer. Ladberg tar upp flera alternativ kring hur pedagogen kan arbeta i 
en situation som denna, ett av dessa är att hitta det roliga och leka fram språket. 

2.2.3 Sinnen och lärstilar 

Alla lär sig bäst på olika sätt och med olika sinnen. Det finns enligt Stensmo (1997) 
och Dahlkwist (1999) tre olika lärstilar som hjälper oss att ta in kunskap, den visuella, 
den auditiva och den kinestetiska.  

• Den visuelle lär sig lättast genom att se, jobba med bilder, anteckningar och mindmaping. 
Författaren påpekar att det visuella lärandet i förskoleåldern betonas genom betraktande av 
exempelvis bilder och symboler. 
 

• Den som lär sig auditivt lär sig genom att diskutera och lyssna, både genom envägs- och 
tvåvägskommunikation. Det auditiva inlärningssättet utvecklas kring 11 till 13 årsåldern och 
vid detta sätt att lära in kan det vara viktigt att det finns musik i bakgrunden för optimalt 
lärande. Ofta upplevs dessa elever som störande i klassrummet då de gärna diskuterar och 
hörs mycket. 
 

• Ett tredje sätt att lära på är det kinestetiska. Den som lär sig lättast på detta sätt behöver röra 
sig mycket, känna på saker och vara delaktiga. Enligt författarna är det bland små barn 
vanligast att de lär sig genom att känna och röra saker. 

Enligt Stensmo (1997) är den kinestetiska lärstilen den vanligaste bland barn, medan 
de flesta vuxna istället är visuella. Stensmo skriver även om de två hjärnhalvorna och 
de personer som är kinestetisk använder sig av den högra hjärnhalvan vid inlärning 
och de som är visuella använder sig av den vänstra hjärnhalvan. 
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Sinnesorganen översvämmas konstant av olika sinnesintryck, dessa är så pass många 
att vi omöjligt kan ta till oss allt. Enligt Dahlkwist (1999) använder sig hjärnan av 
något som inom psykologin kallas för selektiv perception när det handlar om att välja 
ut vilken information som ska tas in. Detta sker oftast helt omedvetet och innebär att 
vår hjärna väljer ut vilka intryck vi ska bli medvetna om. Gällande synen minns vi 
tillexempel lättast bland annat saker som tillfredsställer våra behov. I vår vardag 
samarbetar våra sinnen hela tiden, Dahlkwist ger som exempel ett julbord i ett 
julpyntat rum där det spelas julmusik. Här upplever du stämningen med flera sinnen, 
dels ser du hur allt ser ut, du känner också doften av maten samtidigt som du hör 
musiken, flera sinnen samarbetar för en helhetsupplevelse. 

Hansson (2003) skriver att barn lär sig skilja på olika språkljud (fonem) lättare om 
de inte bara hör när det uttalas utan även får se hur munnen och ansiktet rör sig vid 
uttalet. Med andra ord så lär de sig lättare när flera olika sinnen förmedlar något 
samtidigt än om det bara är ett sinne som används. 

2.2.4 Kroppsspråk 

Heikkilä (2006) poängterar att kroppen och talet är ett kommunikativt uttryck som 
hör ihop och samspelar. Hon fortsätter med att kroppen, blicken och talet är 
beroende av varandra för att det ska vara möjligt att förstå kommunikationen som 
sker just då, de kompletterar varandra till en helhet. 

Nilsson och Waldemarson (2007) skriver att gester är en sorts kommunikation som 
kan ersätta långa meningar med några få och korta rörelser men det krävs att 
personerna lever i samma kultur och därmed har liknande gester och tecken. 
Författarna fortsätter att beskriva gester som att det oftast är avsiktliga och medvetna 
rörelser med armar och händer som hjälp till att förtydliga språket, men även att 
kommentera, understryka eller komplettera verbala budskap. 

Kroppsspråket fungerar som det språk som avslöjar det vi egentligen vill säga. Enligt 
Dahlkwist (1999) kan kroppsspråket fungera som ett väl fungerande komplement till 
det talade språket när detta inte räcker till, speciellt i sammanhang då man talar med 
barn eller förståndshandikappade. Också vid situationer då man vill uttrycka sig extra 
noggrant kan kroppsspråket förstärka och upprepa det verbala språket. Enligt Heister 
Trygg m.fl. (1998) fungerar stödtecken likt en understrykning i en skriven text. 

Enligt Dalhlkwist (1999) talar barn med hela kroppen, genom kroppen uttrycks en 
mängd olika känslor, detta är något som lärs bort med tiden genom uppfostran, men 
dock inte allt. När vi som vuxna talar använder vi oss ofta av olika gester. De gester 
som används utnyttjas till att understryka det vi vill säga eller som ersättning för det 
talade språket när det exempelvis är mycket ljud runtomkring eller långa avstånd.  

2.2.5 Tvåspråkighet 

Ladberg (2003) skriver att också tänkandet stannar upp om inte språket stimuleras. 
Enligt Peak och Lambert (1962, refererade i Arnqvist, 1993) har tvåspråkighet en 
positiv inverkan på barnets kognitiva utveckling. Enligt den undersökning författarna 
hänvisar till presterar tvåspråkiga barn bättre på både verbala och ickeverbala tester, 
jämfört med enspråkiga barn. Det finns fler studier som också visar att tvåspråkiga 
barn får bättre testresultat gällande analytiskt förmåga, utvecklad begreppsbildning 
och språklig medvetenhet (Ben-Zeev, 1977; Bialystok, 1986; Cummins, 1978; Ianco-
Worall, 1972 refererade i Arnqvist, 1993). 
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Ellneby (1998) skriver att språkutvecklingen hos ett flerspråkigt barn kan ta längre 
tid än hos ett enspråkigt, anledningen till detta är bland annat att det är så mycket 
mer att lära in, däremot påpekar hon att det inte finns något som pekar på att 
språken på något sätt skulle störa eller hindra varandra. Vidare skriver författaren att 
det istället för problem finns fördelar med flerspråkighet, dels förstärker de varandra, 
men det är också lättare att lära sig ett tredje språk om man redan kan två. Det första 
språket ger själva begreppen och enbart det nya, verbala, ordet saknas.”Om barnet 
har utvecklat begrepp på något språk [tecken] blir det lättare på ett nytt [verbalt]” 
(Ladberg, 2003, s. 99). 

Den som är flerspråkig kan enligt Ellneby (1998) använda sig av något som kallas för 
kodväxling, detta innebär att barnet växlar mellan de olika språken av olika 
anledningar. Exempel på detta kan vara när barnet saknar ett ord på sitt förstaspråk 
eller upplever det för svårt och då använder det andra språket istället som hjälp. 
Ytterligare tillfällen kan vara när barnet känner att det vill förtydliga något eller om 
det ena språket helt enkelt inte räcker till. Ladberg (2003) skriver att ett barn som 
inte kan, kan skapa en rädsla för att visa just detta. Detta kan leda till att barnet 
istället helt tar avstånd från språket när det märker att de andra barnen ”drar ifrån” 
vilket kan skapa en ond cirkel. 

Som pedagoger måste vi vara uppmärksamma på barn som önskar uttrycka sig, men som 
inte behärskar språket tillräckligt bra för att kunna göra det. Vi måste istället ge barnet 
många möjligheter att uttrycka sig på annat sätt, med gester, mimik, tecken, musik, 
teckningar, drama osv (Ellneby, 1998, sida 29). 

Hedencrona och Kós-Dienes (2003) skriver att det kan uppstå en hel del problem vid 
tvärkulturell kommunikation, vilket förekommer en hel del på olika förskolor och 
skolor. De skriver att missförstånd är väldigt vanligt vilket kan uppstå både genom att 
den ena parten säger fel tempus eller grammatisk genus, men även genom att den ena 
inte förstår varje ord och tror att den kan tolka det genom kontexten. 

2.2.6 Teckenkommunikation 

Claesdotter (1997) skriver om tecken som stöd (TSS), hon beskriver det som en 
genväg till det talade språket och detta gäller alla barn som har språksvårigheter 
oavsett om det är ett barn med Downs syndroms eller ett barn som inte kan det 
svenska språket. Iréne Johansson (citerad i Claesdotter, 1997) säger att ”det är lättare 
att förstå och uppfatta det man ser än det man hör … den som har hörsel-, språk- 
eller talstörningar kan inte delta i dialogen med andra och blir därför ojämlikt 
behandlad” (s. 49). Författaren fortsätter med att skriva att det krävs ett språk och 
kunskap om hur det används för att barn ska kunna använda sin fantasi, tänka på 
minnen och när de har funderingar över stora och små saker. 

Claesdotter (1997) slår även hål på en gammal myt om att barn fastnar i tecknandet 
och inte lär sig tala eftersom de redan har ett språk (tecknandet), de förklarar det som 
att alla människor strävar efter att efterlikna andra för att passa in och därför lär sig 
barnen att prata för att alla andra runtomkring det pratar. Tecknen finns alltid som 
reserv för barnet, även efter att det har lärt sig att prata, som exempel skriver de att 
barnen kan använda tecken när de är trötta eller när det blir mycket väsen 
runtomkring det. 

Falck (1995) skriver att tecken kan förenkla vardagen för personer som inte kan 
använda språket, hon fortsätter med att tecken kan användas som en ersättning för 
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talet eller bara som stöd till talet när det behövs. Författaren nämner även att tecken 
kan göra så att personen kan förbättra sitt tal och även sätta igång talet för personer 
som inte har något tal. 

Fördelar med teckenkommunikation enligt Falck (1995) och Heister Trygg (2004): 

1) Eftersom tecken jämfört med talet fordrar mindre finmotorik är det lättare att teckna än att tala. 
2) Kroppsspråket finns redan naturligt hos barn. 
3) Förutsättningen för inlärningen förbättras tack vare att kommunikationen underlättas. 
4) Fler sinnen används i och med att barnet både kan se och känna tecknet, därför underlättas 
språkförståelsen. 

5) När den vuxne använder tecken till talet framförs talet automatiskt saktare och onödiga ord sållas 
bort. 

6) Tecken gör talet mer konkret än det abstrakta talspråket. 

Sirén (1997) skriver om alternativ och kompletterande kommunikation inom 
barnomsorgen och nämner ett kommunikationsprojekt där barn som har Downs 
syndrom ingick. Hon skriver att det fanns en sak som föräldrarna ansåg var 
betydelsefull i arbetet, nämligen att information och handledning sattes in tidigt. 
Föräldrarna menade att fördelarna med detta var att de kände att de fick väldigt bra 
råd och kunskap (vilket gavs av en logoped) som gjorde att de såg barnets framsteg, 
stora som små och kunde glädjas åt dem, istället för att fokus bara hamnade på vad 
barnet inte kunde. 

Heister Trygg med flera (2001) skriver att det blir störst effekt när alternativ och 
kompletterande kommunikation används i personens vardag redan från början. 
Enligt författarna påverkas inte talet negativt av teckenkommunikation vilket innebär 
att man inte behöver vara orolig för att en person som börjar använda detta 
kommunikationssätt inte lär sig prata eller inte vill använda talet. De hänvisar till att 
vetenskapliga undersökningar visar att denna form av hjälpmedel istället har en 
positiv inverkan på tal- och språkförmåga. 

Heister Trygg (2004) skriver att barns utveckling inom kommunikation kan delas in i 
tre nivåer, tidiga utvecklingsnivån (konkret), symbolnivå (lite mer abstrakt) och 
språkligt utvecklingsstadium (abstrakt). Författaren beskriver den tidiga 
utvecklingsnivån som att barns förmåga till kommunikation är begränsad, den är på 
en konkret nivå vilket innebär att de förstår bara det som finns här och nu, vid 
samtalstillfället. Det abstrakt tänkandet kommer inte förrän senare i deras 
utveckling. Det gynnar språkutvecklingen om den som pratar med barnet använder 
sig av tydligt kroppsspråk, gester och enkla men få tecken och då endast i konkreta 
situationer.  

När barnen har kommit in på symbolnivån kan de enligt Heister Trygg (2004) 
kommunicera på ett mer abstrakt sätt, närmare bestämt berätta om något de har 
varit med om även om det inte finns här och nu. Här kan mer tecken användas för att 
barnen ska kunna kommunicera mer uttryckligt än tidigare. Omgivningen bör 
använda tecken och visa mycket för att öka barnens förståelse. 
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När barnen kommer till det språkliga utvecklingsstadiet kan de vid det här laget 
”använda flerordsmeningar med tidsformer, pluralformer mm, att berätta om 
upplevelser, uttrycka önskemål och tankar, efterfråga ny information” (s. 34). För att 
underlätta kommunikationen vid det här stadiet behövs fler tecken, eftersom de ska 
kunna uttrycka alla de sakerna som nämndes precis, mer abstrakta symboler behövs. 

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
Stukát (2005) skriver att i en kvalitativ undersökning kan man ha öppna intervjuer så 
att forskaren kan tolka och förstå resultaten som kommer fram, till skillnad från en 
kvantitativ undersökning där intervjuerna ska vara strukturerade med fasta frågor så 
att resultatet kan generaliseras. Författaren fortsätter med att en kvalitativ 
undersökning blir mer djupgående jämfört med den kvantitativa som blir ytlig. 
Skillnaden beror på frågornas öppenhet, det vill säga, i den kvantitativa 
undersökningen är frågorna mer slutna och det är fler respondenter som ska kunna 
representera en viss folkgrupp. I en kvalitativ undersökning däremot, är frågorna mer 
öppna och respondenten kan själv spinna vidare på frågorna, den här formen av 
undersökning har även färre respondenter. 

Med ovanstående i åtanke valde vi att göra en kvalitativ undersökning därför att vi 
vill göra en mer djupgående studie inom teckenkommunikation och hur det kan 
användas i språkutvecklingen. Vårt syfte är att få en större förståelse inom ämnet och 
genom att göra intervjuer med öppna frågor så tror vi att den gör det. Vi vill att 
respondenternas åsikter i frågan ska bli framträdande eftersom det är en del i vår 
undersökning, detta känner vi kommer fram bäst med hjälp av den kvalitativa 
undersökningen med de öppna frågorna.  

Enligt Stukát (2005) är det bra att skriva in de olika delarna i arbetet i en tidsplan för 
att planera hur tidsfördelningen ska vara på varje moment, även om han tillägger att 
oväntade problem alltid dyker upp som gör att tidsplaneringen inte följs fullt ut. ”En 
bra tidsplan gör det lättare att överblicka vad som kan vara ett rimligt omfång på 
undersökningen och även självuppsatta tidsgränser, ’Deadlines’, kan verka sporrande 
för många” (s. 65). Från början gjorde vi en ganska grov tidsplanering som vi följde, 
med vissa avvikelser, efterhand har vi planerat inför varje tillfälle vad vi ska göra till 
gången efter och vad vi ska göra då. Detta har underlättat för oss genom att både 
sporra oss och för att det har blivit överskådligt vad vi har gjort och vad vi ska göra, 
precis som Stukát skriver. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Stukát (2005) skriver att forskaren inte ska välja en metod bara för att denne kan 
metoden bra, utan valet ska bedömas utifrån vad som passar forskningsfrågan. Även 
om intervjuer är en metod som vi båda känner oss bekväma med så var det inte 
därför vi valde den metoden, vi bedömde att den metoden skulle vara mest givande i 
detta sammanhang. 

Denscombe (2000) beskriver olika intervjuformer och när de bör användas. Den 
första formen han beskriver är strukturerade intervjuer och den kopplar han ihop 
med insamling av kvantitativa data därför att metoden innebär att forskaren har ett 
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frågeformulär som ger respondenten begränsade svarsalternativ. Andra 
intervjuformen är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren har ett 
färdigt frågeformulär som kan användas flexibelt och ger respondenten utrymme till 
att utveckla sina idéer. Den tredje och sista metoden som författaren beskriver är 
ostrukturerade intervjuer, den innebär att forskaren har en passiv roll i intervjun och 
endast introducerar ett ämne för respondenten som sedan får utveckla sina tankar 
kring det. 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville att 
respondenterna skulle utveckla sina tankar kring våra frågor vi skrivit ihop innan. Vi 
ville samtidigt inte använda oss av ostrukturerade intervjuer på grund av risken att 
inte få svar på det som är relevant i denna undersökning, med tanke på att 
respondenten ska svara utifrån en enda fråga. Denscombe (2000) skriver om grupp- 
och personliga intervjuer, vi har valt att arbeta efter den senare varianten. Personliga 
intervjuer innebär att enbart en respondent i taget intervjuas istället för att flera är 
närvarande. Enligt författaren är personliga intervjuer den vanligaste sorten av 
semistrukturerade intervjuer och anledningen till valet av personliga intervjuer är att 
vi inte ville att respondenterna skulle kunna påverka varandras svar under intervjuns 
gång. 

3.2.1 Intervjuerna 

När vi utförde intervjuerna använde vi oss av två olika sorters diktafoner i form av en 
MP3-spelare och en Minidisc, vi valde att använda oss av två inspelningsmedier 
därför att vi ville vara säkra på att intervjuerna verkligen spelades in. Denscombe 
(2000) betonar vikten av att ha nya eller laddade batterier i inspelningsutrustningen, 
han skriver även om hur inspelningskapaciteten kan påverka intervjuerna. Om 
bandet måste vändas mitt i intervjun kan det störa respondenten på olika sätt, vi såg 
därför bland annat till att MP3-spelaren hade tillräckligt med utrymme och att skivan 
i Minidiscen var tom vid intervjustarten. 

Intervjuerna tog 10-15 minuter var att genomföra de skedde alla i avskilda rum på 
förskolorna. Vi valde att själva komma till förskolorna, men valet av lokal överlät vi 
till respondenterna då vi inte kände till förskolorna. Ingen av respondenterna hade 
tillgång till frågorna, de visste bara vad intervjun skulle handla om, vilket de hade fått 
ta del av genom det missivbrev vi skickat ut tidigare. Vi valde att dela upp frågorna 
mellan oss vid intervjuerna för att båda skulle kunna vara delaktiga. Tidigare 
erfarenheter har lärt oss att det kan bli förvirrande för respondenten om vi ställer 
varannan fråga, därför delade vi frågorna på mitten och ställde hälften var. Den som 
inte ställde frågor var ändå aktiv i intervjun genom att lyssna och ställa spontana 
frågor vid behov. 

3.3 Urval 
Förskolepersonalen vi intervjuade var nio till antalet och alla kvinnor. Åldrarna var 
fördelade mellan 21 och 47, de arbetade på sju avdelningar fördelade på fem 
förskolor. Bland respondenterna var det sju förskollärare, en barnskötare och en 
fritidspedagog. Tanken var från början att använda oss av tio respondenter på fem 
förskolor för att vi trodde det skulle vara ett lämpligt antal för att göra en bra 
kvalitativ undersökning. 
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Tyvärr fick vi reda på att en av respondenterna var sjuk när vi kom till den förskolan, 
vi fick då välja mellan att kontakta den sjuka respondenten vid ett senare tillfälle eller 
att avstå från intervjun. Efter överläggande valde vi det senare alternativet, vi ansåg 
nämligen att ytterligare en intervju inte skulle påverka resultatet i någon större 
omfattning eftersom resterande intervjuer gav ett så pass enhetligt svar. 

När vi skulle välja vilka förskolor vi skulle intervjua på gick vi in på den valda 
kommunens hemsida, där finns alla förskolor listade och vi valde ut fem av dem 
slumpmässigt. När detta var gjort skickade vi ut missivbrevet (se bilaga 1) via mail till 
de utvalda förskolornas närmaste chefer, där vi bad dem att vidarebefordra 
missivbrevet till förskolorna så att de i sin tur skulle kunna höra av sig tillbaka till oss. 
Vi valde att maila för att vi ansåg att Internet är ett bra och effektivt sätt att nå ut med 
information på. Några veckor efter att dessa var skickade hade vi fortfarande inte fått 
något svar från förskolorna, detta gjorde att vi blev tvungna att ringa till dem istället. 
Tack vare telefonsamtalen bokades det in tider för intervjuerna. För att ge personalen 
på förskolorna en känsla av medbestämmande överlät vi valet av respondenter till 
förskolorna. 

På två av de sju avdelningar vi utförde våra intervjuer på fanns det barn i behov av 
särskilt stöd, som innebar att avdelningen behövde använda sig av 
teckenkommunikation. Dessa avdelningar hade tidigare ingen kontakt med det, men i 
samband med att dessa barn började på avdelningarna fick personalen utbildning. En 
av de intervjuade förskollärarna jobbade som resurs i kommunen och var vid 
intervjutillfället resurs för ett av dessa barn. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Vartefter intervjuerna blev klara delade vi upp dem och transkriberade dem. När alla 
intervjuer var genomförda och färdigtranskriberade valde vi att sitta på skilda håll 
och sortera intervjusvaren utifrån frågorna i frågeguiden. Tillsammans 
sammanställde vi sedan intervjuerna och skrev in det under rubriken resultat. Nästa 
steg i arbetet blev att leta, läsa och sammanställa relevant litteratur, 
sammanställningen gjorde vi gemensamt. När litteraturen var färdigbearbetad under 
rubriken ”Tidigare forskning” valde vi att analysera den gentemot det resultat vi kom 
fram till genom intervjuerna.  

Analysen påbörjade vi genom att jämföra litteraturen med resultatet, vi letade efter 
likheter och olikheter och kom fram till att vissa delar inte kunde kopplas till just 
resultatet. Dessa delar är trots detta relevanta i själva arbetet då de behandlar ämnet 
och kommer därför att återupptas i diskussionen. Litteraturen som däremot gick att 
analysera tillsammans med resultatet sammanställde vi under rubriken ”Analys”. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2005) skriver om exempel på reliabilitetsbrister som kan finnas i 
undersökningen och det är bland annat dagsformen hos respondenten, frågor och 
svar kan feltolkas, och felskrivningar. Vi kan känna att våra frågor kring 
teckenkommunikation kan ha feltolkats, eftersom vi valde att använda oss av 
formuleringen teckenkommunikation istället för stödtecken. 
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En av respondenterna trodde att teckenkommunikation var teckenspråk och i 
efterhand så har vi tänkt på att det är lätt att missförstå eftersom teckenspråk är en 
sorts kommunikation med tecken. Därför tror vi att reliabiliteten hade varit högre om 
vi istället använt oss av ordet stödtecken i intervjufrågorna.  

Stukát (2005) beskriver reliabiliteten som en mätning av hur bra det valda 
mätinstrumentet är, mätinstrumentets precision. Eftersom vi ville ta reda på hur 
teckenkommunikation används på olika förskolor ansåg vi att intervjuer var det bästa 
sättet att ta reda på det. Anledningen till valet var att vi trodde enkäter inte skulle 
kunna ge oss det djup i svaren som vi ville ha, de skulle även bli opersonliga. 
Observationer valde vi också bort därför att det känns irrelevant att observera en 
barngrupp som inte använder sig av teckenkommunikation och vi visste inte innan 
intervjuerna om någon använde sig av det eller ej. Detta anser vi höjer reliabiliteten i 
och med att vi verkligen har tänkt till och valt den metod som skulle vara mest 
givande i sammanhanget. 

Stukát (2005) skriver att det är svårt att veta hur hög validiteten är i en undersökning 
där det förekommer intervjuer, eftersom man inte kan veta hur ärliga 
respondenterna är, de kan svara som de tror att intervjuaren vill att de ska svara. 
”Man måste upprepade gånger fråga sig: Undersöker jag det som jag verkligen vill 
undersöka?” (s. 128). Frågorna i frågeguiden är inriktade på att utgå från 
respondentens egna tankar och erfarenheter där vi inte har lagt in våra egna 
värderingar. Vi valde att vara opartiska under intervjuernas gång för att 
respondenterna verkligen skulle uttrycka sina tankar utan vår påverkan, exempelvis 
när någon trodde att det handlade om teckenspråk så valde vi att berätta den rätte 
innebörden efter intervjun.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra forskningsetiska principer man ska ta 
hänsyn till vid kontakt med personer som ska medverka i ens undersökning, de kallar 
dem för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

3.6.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren berättar att deltagandet är frivilligt, att det 
kan avbrytas när som helst, att de ska få reda på vilken uppgift de har i projektet och 
vilket syfte arbetet har. Detta ska respondenterna få reda på innan intervjun ska 
göras, genom exempelvis ett missivbrev. Med tanke detta valde vi att skriva in 
respondentens rättigheter i missivbrevet som skickades ut, exempelvis att deras 
identiteter hålls konfidentiella, att det är frivilligt deltagande och att respondenten 
kan avbryta när som helst. 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att ta reda på att respondenten har läst missivbrevet och vet 
sina rättigheter. Vid barnintervjuer så gäller kravet även att intervjuaren ska ha 
föräldrarnas samtycke. Vid starten av varje intervju frågade vi om de hade läst 
missivbrevet och tagit till sig informationen. Vid de intervjuer då respondenten inte 
hade läst brevet informerade vi dem om deras rättigheter. 
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3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenten har rätt till konfidentialitet och en 
garanti till att inte kunna identifieras. Vid intervjuerna såg vi till att namn på 
respondenter och förskolor inte nämndes och därmed inte spelades in, detsamma 
gäller vid transkriberingen där inga namn nämns för att ingen utomstående ska 
kunna identifiera respondenterna eller förskolorna. Genom dessa åtgärder skyddar vi 
också de eventuellt nämnda barnens identiteter. 

3.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information bara får användas till det 
ändamål som respondenten blir informerad om, vilket även gäller insamlade 
personuppgifter. Det som framkommit vid våra intervjuer kommer enbart att 
användas i syfte att besvara våra forskningsfrågor, gällande personuppgifter har vi 
valt att inte samla in några eftersom det inte är relevant i arbetet. 

4 Intervjuresultat 

4.1 Resultatpresentation 
Vid intervjuerna framkom det att två av nio respondenter inte tyckte sig veta vad 
teckenkommunikation var, men det visade sig att de visste mer än vad de trodde sig 
veta. Oavsett förkunskap var alla positiva till teckenkommunikation och att göra det 
till en del av verksamheten. Respondenterna som jobbade med metoden tyckte det 
fungerade bra och ansåg att det inte störde den ordinarie verksamheten snarare att 
det underlättade arbetet. Dock nämnde en av respondenterna att hon tidigare hade 
stött på arbetslag där övrig personal inte delade hennes uppfattning om arbetet kring 
teckenkommunikation. ”Jag har upplevt det så att det är jobbigt, det är ansträngande, 
det är något nytt, dom måste lära sig någonting och det blir jobbigt”. 

De respondenter som inte jobbade med teckenkommunikation kunde tänka sig att 
jobba med det och när vi frågade hur så hade de en del förslag, exempelvis ville alla 
ha med det i den dagliga verksamheten och inte bara vid planerade tillfällen såsom 
samlingar. Två av respondenterna framhöll vikten av att barnen ska kunna säga ifrån 
när något känns fel och hur teckenkommunikation kan hjälpa till vid sådana tillfällen 
för barn med ofullständigt tal. Brist i kommunikationen vid dessa tillfällen kan 
annars leda till slag, sparkar och att barnen rivs eller nyps. 

Av de sju respondenterna som visste vad teckenkommunikation var för något så 
jobbade fem av dem med det på något sätt. Tre av respondenterna fördelade på två 
avdelningar, vilka finns på två olika förskolor, jobbade med teckenkommunikation 
för att behovet fanns i barngrupperna. Avdelningarna skiljer sig åt genom att den ena 
enbart använder teckenkommunikation när barnet är närvarande, och då bara till 
honom. Den andra avdelningen använder däremot teckenkommunikation dagligen 
till alla barn. 

Ytterligare en av respondenterna berättade att de i sin verksamhet hade behovet av 
ytterligare ett kommunikationssätt utöver talspråket. Förskolan var väldigt 
mångkulturell vilket innebar att det ofta uppstod språkbarriärer mellan personal och 
framförallt föräldrar, med detta i åtanke började de använda sig av en alternativ, 
visuell kommunikation, nämligen bilder, fotografier med mera. Respondenten 
förklarar användandet av bilder så här: ”Om man vill be en invandrarförälder att ta 
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med sig galonisar [regnkläder] till exempel, dom vet inte vad galonisar är, då 
använder vi bilder på galonisar och då vet dom vad det är för någonting”. 

Gemenensamt för de förskolor som använder sig av teckenkommunikation är att 
tecken kommer in automatiskt vid matsituationer och sångsamlingar. I samband med 
att sångsamlingar kom på tal under en av intervjuerna berättade respondenten att det 
finns väldigt dåligt med färdigtryckt material gällande sånger med tecken. Arbetet 
med att själva klippa och klistra ihop eget material tar mycket tid från den ordinarie 
verksamheten därför önskade hon att det fanns mer färdigt material att tillgå. Hon 
nämnde att hon hade stött på ett nytt arbetsmaterial i form av en skiva som 
innehåller tecken, med hjälp av den kan man istället göra allt jobb smidigare på 
datorn. 

Alla respondenter var fullkomligt övertygade att teckenkommunikation gynnar alla 
barns språkutveckling. En respondent berättar om en tidigare erfarenhet där barn 
har valt att inte prata eller kommunicera av andra skäl än språkbrist och då har 
personalen tagit till tecken för att stärka talet, och för att försöka locka fram någon 
sorts kommunikation från barnet. ”Barnet kanske väljer att teckna istället för att tala 
först”. Två av respondenterna påpekade att man naturligt använder tecken i sitt tal i 
form av vanligt kroppsspråk, även om det kanske inte är de ”rätta” tecknen. En av 
respondenterna påpekade under intervjun att teckenkommunikation kan vara bra av 
flera anledningar, inte minst för att det innebär att barnen får använda flera sinnen 
samtidigt i sin kommunikation för att få ett optimalt lärande.  

En respondent ansåg att ansvaret i förskolan är stort eftersom det är där grunden i 
språket läggs. Hon anser att det är väldigt viktigt att jobba med språket i förskolan 
eftersom när de kommer upp i skolan krävs det ett verbalt språk för att kunna börja 
träna skriftspråket. ”Kan du inte läsa då kan du inte inhämta kunskap”. Vidare hade 
hon exempel på hur man kan jobba med inlärning av vissa specifika tecken, nämligen 
att utveckla den traditionella metoden att sätta ut lappar med olika föremåls namn på 
som sätts på föremålet i fråga, exempelvis bord, stolar, fönster. Utvecklingen kan ske 
genom att jämte dessa lappar även sätta lappar med tecken på, på detta sätt kan 
barnen både se ordet och tecknet för föremålet. 

Respondenten som använde teckenkommunikation dagligen med alla barn berättade 
att det inte bara påverkar barnens språkutveckling utan även påverkar arbetsmiljön. 
Hon ger exempel på ett barn som är 1,5 år som tidigare kommunicerade vid 
matbordet genom att banka med muggen i bordet så fort han ville ha något. Idag har 
han lärt sig att bland annat teckna ordet ”mjölk”, detta innebär att han istället för att 
banka i bordet påkallar uppmärksamhet från personalen genom ett mindre ljud och 
sedan teckna ordet ”mjölk” när personalen tittar på honom. 

Ingen av respondenterna upplevde egentligen att barnen använde tecken sinsemellan 
i vardagen, möjligtvis kunde det förekomma tecken om barnen själva satte sig och 
sjöng, ville prata hemligheter eller visade tecknet för mat när det var matdags. En av 
respondenterna upplevde att barnen bara tecknar till personalen. Ytterligare en av 
respondenterna ansåg att det kan vara bra att personalen svarar verbalt när barnen 
använder tecken till dem för att det kan locka fram det talade språket. 

I frågan gällande teckenkommunikation och föräldrakontakt har personalen som 
jobbar med metoden ingen större kontakt med de föräldrar vars barn inte har 
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speciella behov. Men de reaktioner respondenterna, även de andra som inte jobbar 
med det på heltid, upplever att de fått från föräldrarna är bara positiva. 

Vi frågade respondenterna om de hade något mer de ville tillägga och det som 
framkom var att de ville veta mer om ämnet, till exempel hur man kan få mer 
information om teckenkommunikation och att det var synd att de inte jobbade mer 
med det än vad de gör. En av respondenterna påpekade att hon hade tidigare jobbat 
med det men att hon nu glömt mycket eftersom det var längesedan, detta tyckte hon 
var synd och önskade att någon kunde göra det aktuellt igen. 

4.1.1 Tips från respondenterna som använde sig av metoden 

• Få med hela arbetslaget 
• Prata med eventuellt erfarna och/eller intresserade kollegor 
• Ta kontakt med habiliteringen i hemkommunen 
• Räkna inte med att kunna allt på en gång, det hjälper att ha material uppsatt på väggarna 
• Introducera ämnet på ett roligt sätt för barnen, genom exempelvis lek 

5 Analys 

5.1 Analys av resultatet med hjälp av teorierna 
Den kognitiva teorin belyser tänkandet som en viktig faktor för lärandet, 
respondenten som beskrev pojken som bad om mjölk genom tecken berättade att de 
inte arbetat aktivt för att han skulle lära sig tecken. Pojken har istället genom 
iakttagande och imitation lärt sig att hantera tecknet för mjölk, just imitation 
innefattas i det sensomotoriska stadiet enligt Piaget. 

Det sociokulturella perspektivet innebär att det sociala och kulturella är två viktiga 
faktorer vid inlärning, alltså behöver barnen kunna kommunicera för att kunna ta till 
sig ny kunskap. Respondenterna som använde sig av teckenkommunikation i 
verksamheten påpekade att genom lek och därmed socialisation lär sig barnen 
lättare. 

5.2 Analys av resultatet med hjälp av litteratur 
Två av respondenterna ansåg att barnen med hjälp av tecken kan säga ifrån när något 
känns fel, de framhöll att detta annars kan leda fram till sparkar och rivningar mellan 
barnen. Ladberg (2003) skriver om detta, att barn som inte kan göra sig förstådda 
ofta tar till ett lite mer aggressivt beteende. 

Tre av respondenterna berättade att de jobbade med barn som av olika skäl inte 
kunde kommunicera med vardagligt tal utan hade behov av alternativt 
kommunikationssätt, på dessa avdelningar använder de sig av teckenkommunikation 
för att barnen ska kunna kommunicera. Just de här barnen har alltså det impressiva 
språket men inte det expressiva som Ellneby (1998) skriver om. Enligt henne består 
den språkliga förmågan av dessa två delar. Vidare skriver Arnqvist (1993) och Ellneby 
(1998) om att barn kan förstå mer än vad de själva kan uttrycka verbalt, vilket kan 
leda till att omgivningen misstolkar barnet och dess kompetens kring språkförståelse. 
Enligt författarna är det viktigt att testa själva språkförståelsen och inte bara det barn 
kan uttrycka verbalt, eftersom det annars kan bli missvisande resultat. 
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En av respondenterna berättade att de använder bilder och fotografier för att 
underlätta kommunikationen när talspråket inte räcker till. I och med att den visuella 
lärstilen enligt Stensmo (1997) och Dahlkwist (1999) innebär att man lär sig lättast 
genom att se saker så är det ett bra hjälpmedel för att överbrygga språkbarriären som 
respondenten nämner. 

Lpfö 98 skriver att ”barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (s. 6). 
Under intervjuerna framkom det att respondenterna ansåg att tecknen skulle lekas 
fram för att få ett lustfyllt och meningsfullt lärande och de flesta använde det i 
samlingen tillsammans med sång och ramsor. Detta kan kopplas till det som 
Stensmo (1997) och Dahlkwist (1999) skriver om den kinestetiska lärstilen. Även 
Ladberg (2003) skriver om att det är bra att leka fram språket och att ha roligt. 

Respondenterna understryker att det är bra att barnen får använda flera olika sinnen 
samtidigt för att få ett så optimalt lärande som möjligt. Detta kan kopplas till det 
Dahlkwist (1999) skriver om, att hjärnan omedvetet väljer ut vilka sinnesuttryck som 
vi ska bli medvetna om. Hansson (2003) skriver även om olika sinnen och hur de kan 
användas för att underlätta språkinlärningen, de fokuserar på att det blir lättare att se 
olika språkdelar genom att det både blir visuellt och hörbart. 

Några respondenter ansåg att kroppsspråket kommer in naturligt när vi talar, 
framförallt till barn. De ansåg att kroppsspråket är en sorts teckenkommunikation 
som förtydligar talet i form av gester som förstärker talet. Vidare ansåg 
respondenterna att även barnen har kroppsspråket naturligt i sig från födseln vilket 
även Dahlkwist (1999) ansåg, han skriver också att detta sedan lärs bort och blir till 
gester. Heikkilä (2006) skriver att kroppen och talet samarbetar när vi talar. Nilsson 
och Waldemarson (2007) och Dahlkwist (1999) berättar också att kroppsspråk och 
gester är en del av språket som understryker och kompletterar det vi säger verbalt. 

Pojken som uttryckte sin mjölkönskan i form av tecken, istället för ett mer högljutt 
kommunikationssätt, han kunde inte uttrycka sig verbalt och valde därför att uttrycka 
sig visuellt. Ellneby (1998) skriver att ett andra språk inte behöver vara ett hinder för 
modersmålets utveckling utan istället kan verka kompletterande och stöttande. Om 
barnet känner att det saknar ord på det ena språket kan denne använda sig av 
kodväxling mellan språken. 

Som när förskolefröken påminner om att ”Barnen ska ha mössa, galonbyxor och varma 
kläder” Mamman förstår att hon ska skaffa varma kläder, och något annat, någon sorts 
byxor, eller var det pjäxor? Vad hette det nu igen? Och vad kan det vara? Jo, det ska vara 
rejäla kläder i alla fall, och så packar hon ner ytterligare ett par tjocka byxor. Följden kan 
bli att dagispersonalen blir irriterad över att de pratar ”för döva öron” (Hedencrona och 
Kós-Dienes, 2003, s. 26-27). 

Respondenten berättar om hur de använder bilder till hjälp i kommunikationen 
mellan personalen och föräldrarna, precis som Hedencrona och Kós-Dienes (2003) 
så har de upplevt att det blivit problematiskt när föräldrarna ska informeras om till 
exempel vilka kläder som barnen behöver ha med till förskolan.  

En av respondenterna ansåg att det kunde vara bra att använda det verbala språket 
som svar till barnen när de tecknar för att locka dem till att tala. Claesdotter (1997) 
skriver att barn lär sig prata genom att imitera omgivningen eftersom människan 
fungerar som så att den vill efterlikna omgivningen och passa in. 
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Några respondenter som har ett samarbete med föräldrarna till barn som har ett 
behov av ett alternativt kommunikationssätt nämner det Heister Trygg (2001) skriver 
om, att det är bra att barnen har tillgång till tecken både i hemmet och i förskolan. 

Två av respondenterna nämnde att barn som inte kan använda det talade språket kan 
ha nytta av tecken när det är något som känns fel eller allmänt när de behöver 
kommunicera om något till någon. Respondenterna som använder sig av 
teckenkommunikation i vardagen lägger också fram att det underlättar vardagen 
även för personalen. Falck (1995) skriver att tecken kan förenkla vardagen för 
personer med kommunikationssvårigheter. 

En av respondenterna berättar att det vid skolstart behövs ett språk och att förskolan 
tar sitt ansvar i att ge barnen en så stimulerade språkmiljö som möjligt. Flera 
respondenter ansåg att det är viktigt att språkstörningar upptäcks tidigt och att 
barnen får hjälp, även Sirén (1997) anser detta och skriver att detta underlättar för 
både föräldrar barn. Enligt Hansson (2003) kan språkstörningar som upptäcks sent 
ge konsekvenser för barnet i form av bland annat utanförskap. Arnqvist (1993) tar 
även upp ett fall som berör ämnet, där en flicka inte får någon språkstimulans innan 
hon är 13 år, detta leder till att hon även som vuxen har brister i sitt språk. 

En av respondenterna berättade att hon hade kommit på ett sätt som kunde öka 
medvetenheten kring tecken och ord i allmänhet genom att tillsammans med orden 
även sätta upp handtecken på exempelvis fönster. Vi kopplar detta till det Lundberg, 
Frost och Petersen (1988, refererade i Arnqvist, 1993) skriver om, att det första steget 
till språklig medvetenhet är att kunna urskilja ord ur meningar. 

En respondent beskrev ett sätt att få barn att använda tecken, när barnet inte vill eller 
kan prata så börjar man med tecken åt barnet och när barnet sedan börjar teckna 
börjar man prata verbalt med barnet. Claesdotter (1997) och Heister Trygg med flera 
(2001) skriver också detta och vill tydliggöra att risken att barn fastnar i tecknandet 
och inte kan gå vidare till talet bara är en myt. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Vi känner oss väldigt nöjda med resultatet, de flesta respondenterna har varit 
välvilligt inställda från början och de har tyckt att det har varit ett intressant ämne 
som de blivit inspirerade av. Det har varit roligt att få så bra respons och de har gett 
oss en bred bas att jobba med och utgå ifrån. Som vi skrev tidigare har vi pratat med 
respondenter som jobbar med det, som har jobbat med det, som inte visste vad det 
var och som har stött på negativa åsikter kring ämnet. Det har varit väldigt 
inspirerande och roligt att få ta del av så många olika personer och deras åsikter i 
ämnet, det hela har stärkt vår tro på att teckenkommunikation är ett bra arbetssätt 
för alla barn i deras språkutveckling. 

Gällande bortfallet av en respondent, anser vi nu efteråt att det inte skulle gjort någon 
större skillnad i resultatet om vi haft den tionde intervjun, vi har pratat med 
respondenter som jobbar med det, som har jobbat med det, som inte visste vad det 
var och som har stött på negativa åsikter kring ämnet. Tack vare detta fick vi ändå 
genom de övriga intervjuerna en bred bas av data. 
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Vi tycket det var synd att det inte fungerade med enbart mailkontakten, utan att vi 
var tvungna att ringa dem och påminna, problemet löste sig dock på ett smidigt sätt 
och påverkade inte det vidare arbetet. Bortsett från detta är vi nöjda med det valda 
tillvägagångssättet då vi har kunnat göra givande och intressanta intervjuer som har 
gett arbetet mycket. 

Under intervjuerna framkom det att alla inte visste vad teckenkommunikation var 
utan några trodde att det var teckenspråk och inte tecken som stöd. Vi är nöjda med 
vårt aktiva beslut om att inte berätta vad det var under dessa intervjuer, utan istället 
vänta med att berätta efteråt. Vi märkte att detta ledde till att vi fick mycket 
intressantare och bredare svar. 

Efter vissa intervjuer berättade respondenten att denne skulle vilja få utbildning 
inom ämnet och gärna jobba med det för att det var så intressant. De sa att vi kom 
och fick dem att tänka till om ämnet och bli intresserade. Vi tyckte det var roligt att 
höra att vi kom och inspirerade dem och att de såg en möjlighet att använda 
teckenkommunikation som hjälpmedel i språkutvecklingen. 

Att vi valde att sitta på skilda håll när vi skulle sortera intervjusvaren insåg vi efteråt 
var ett väldigt bra beslut eftersom sätten som vi sorterade på var så olika vilket gjorde 
att det blev lättare att sammanställa. Den ena av oss sorterade svaren som i en tabell 
och delade upp dem i grupper efterhand som vissa hade svarat ungefär samma sak, 
den andra av oss sorterade in svaren under varje fråga och gjorde ett dokument till 
varje. När vi sedan sammanställde kunde vi titta på de olika dokumenten och lätt 
hitta det vi sökte för att få ihop ett resultat på ett sätt som underlättade arbetet. 

Vi har diskuterat intervjuerna efteråt och undrar om det påverkar något i resultatet 
att den ena respondenten jobbade på en av våra partnerskolor. Vi upplevde att 
hennes sätt under intervjun var överlägset, som om vi var mindre värda på grund av 
att vi var studenter och hon var yrkesverksam, hon påpekade också brister i de frågor 
vi ställde under intervjun. Anledningen till att vi reagerade på detta var att ingen av 
de andra respondenterna agerade på liknande sätt, de var istället mycket positiva till 
våra besök och det vi frågade. 

Under resultatet har vi skrivit att alla respondenter inte visste vad 
teckenkommunikation var för något, det var väldigt intressant, de hade ju en aning 
om vad det kunde vara men visste inte helt och hållet. Det mest intressanta var att 
alla var positiva till det oavsett förkunskap i ämnet. Ytterligare en sak som 
fascinerade oss var alla de olika sätt som respondenterna använde 
teckenkommunikation på vilket fick oss att inse att det finns olika sätt att se på saken. 
Även det faktum att många kom fram till att kroppsspråket blir som en naturlig form 
av teckenkommunikation som automatiskt finns med i vardagen. Något som vi har 
kommit att tänka på gällande detta är att om det är så att kroppsspråk och tecken 
används konstant i vardagen, varför inte utveckla detta vidare och använda de ”rätta” 
tecknen som används inom teckenkommunikation. En av anledningarna till att det 
inte används hos de som tidigare har jobbat med det kan vara det faktum att språk är 
en färskvara som glöms bort om det inte används. En av respondenterna sa i slutet 
att hon önskade att någon skulle göra det aktuellt igen för att hon eventuellt ska 
komma igång, kanske har vi lyckats med detta? 
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6.2 Resultatdiskussion 
Piaget anser att barn lär sig genom att imitera och att de från början bara har ett 
symbolspråk som så småningom utvecklas till det skrivna språket. Detta händer på 
förskolan när de imiterar tecknen som förskolpersonalen gör, de får även uttrycka 
symbolspråket genom tecknen eftersom det är ett sätt de kan uttrycka sig om de inte 
kan uttrycka sig verbalt. Detta kan även hjälpa till att utveckla symbolspråket till det 
verbala språket eftersom de genom tecknen lär sig att uttrycka sig. I citatet från 
Karlsson (2001) så står det att symbolspråket utvecklas till skriftspråket och detta 
anser vi borde kunna hjälpas av att använda tecken, tecknen kan ge en tidigare 
förståelse för språket eftersom de får använda språket både verbalt och visuellt. 

Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig människan genom kultur och 
socialisation, på en mångkulturell förskola ges barn möjlighet att ta del av och möta 
olika kulturer som kan vidga deras perspektiv på omvärlden. Detta förutsätter förstås 
att de kan kommunicera och förstå varandra genom ett gemensamt språk, med tanke 
på den lästa litteraturen anser vi att teckenkommunikation kan vara till hjälp för att 
överbrygga språkbarriärerna. 

Sirén (1997) skriver om att föräldrar till barnen som har Downs syndrom var 
tacksamma för en tidig insats, vi tror att detta även borde gälla andra barn såsom 
barn som invandrat till Sverige och barn med sent språk av annan anledning än fysisk 
och psykisk skada. Detta anser vi för att språkproblem är en sak som borde åtgärdas 
från att barnen är små eftersom språket är det första kommunikationssätt de har och 
som sedan ska utvecklas till skrivet språk i framtiden. Eftersom både respondenter 
och författare har beskrivit hur viktigt det är att tidigt ta tag i barn med 
språkstörningar undrar vi om det är självklart att detta sker i förskolan eller om det 
finns barn som inte får hjälp förrän de kommer till skolan. Då menar vi inte bara barn 
med fysiska och psykiska skador utan alla barn. 

Språket stimulerar fantasin, när de minns tillbaka och när de har funderingar över 
stora och små saker som Claesdotter (1997) skriver om. De här sakerna är en del av 
barndomen och ska kunna vara naturligt för alla barn och får de språksvaga barnen 
hjälp från att de är små har de större chans att kunna göra dessa saker. Med hjälp 
menar vi i det här fallet teckenkommunikation för att de ska få ett alternativt 
kommunikationssätt som de då kan kommunicera med i brist på det verbala språket. 

Arnqvist (1993) beskriver ett fall om en 13-årig flicka, när de finner flickan har hon 
under hela sin uppväxt helt varit utan all form av språkstimulering. Att hon vid vuxen 
ålder fortfarande inte har kunnat utveckla ett fullständigt språk tycker vi visar tydligt 
att språkstimulering bör komma så tidigt som möjligt. En respondent förstärker detta 
med att berätta att det behövs ett språk vid skolstart och då krävs det att 
språkträningen sker i förskolan, detta med tanke på att det talade språket är grunden 
för skriftspråksinlärning. Hansson (2003) skriver att om språkstörningar inte 
upptäcks tidigt kan detta förutom ovanstående även leda till utanförskap eftersom 
barnet i fråga inte kan socialisera sig med andra barn. 

Våra erfarenheter av förskolan är att språkinlärningen där är mer utformad efter det 
auditiva inlärningssättet, detta får vi även stöd för i den litteratur vi läst 
(Stensmo, 1997). Vidare har vi genom litteraturen fått reda på att de flesta barnen är 
kinestetiska och alltså lär genom att göra, inte genom att lyssna som det auditiva 
innebär. Med tanke på det vi läst undrar vi varför det inte finns tydligare direktiv 
kring hur arbetet med inlärning bör ske och hur verksamheten bör utformas. Vidare 
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säger litteraturen att ju äldre barnen blir, blir de mer och mer visuella, inte heller 
detta tas i beaktande. Respondenterna berörde även detta, genom att berätta om hur 
de tycker att man bör gå tillväga vid teckenkommunikationsinlärning. De anser att 
tecknen ska lekas fram och därmed använda sig av den kinestetiska lärstilen. 

Enligt Lundberg, Frost och Petersen (1988, refererade i Arnqvist, 1993) innebär 
språklig medvetenhet att man kan urskilja ord ur meningar, vi anser att 
teckenkommunikation borde kunna vara ett bra hjälpmedel till detta. Användandet 
av tecken tillsammans med talet innebär att vissa ord blir visuellt synliga och därmed 
lättare att urskilja. Barnen får då möjlighet till att se meningsuppbyggnaden, vilket 
kan vara svårt att göra med hjälp av bara hörseln. Detta är något som i längden inte 
bara kan gynna själva talspråket utan även skriftspråket när det utvecklas. En av 
respondenterna föreslog att tecken kan sättas upp lite varstans tillsammans med det 
skrivna ordet för föremålet för att hjälpa dem att utveckla språket både genom tecken 
och genom skriftspråket, detta anser vi kan vara ännu mer underlättande för 
språkutvecklingen hos barnen. 

Dahlkwist (1999) skriver att vi blir överösta av sinnesintryck och att hjärnan måste 
sålla bland alla intryck. Vi tror att det kan vara bra om flera sinnen tillsammans 
förmedlar samma budskap till hjärnan så att det blir lättare för den att sålla och 
därmed fokusera på budskapet. Detta kan ske när förskolepersonalen använder 
tecken och verbalt tal tillsammans. En respondent nämnde att de använder bilder när 
det uppstår kommunikationssvårigheter till föräldrar med exempelvis annat 
modersmål, vår tanke när det gäller detta är att dessa bilder även borde vara ett bra 
hjälpmedel i kommunikationen till barn. Bilderna kan i detta fall fungera likadant 
som handtecknen gör, de kan ge ett komplement till det verbala språket och göra det 
mer visuellt. Vi anser att Hansson (2003) förstärker det Dahlkwist, vi och 
respondenten beskriver. Hansson skriver om munnen och talet och att det 
underlättar att se själva munrörelserna för att få en uppfattning om orden, det vill 
säga att om flera sinnen tillåts att samarbeta underlättas lärandet. 

Dahlkwist (1999) skriver att redan från födseln har barn ett omfattande kroppsspråk, 
det här kroppsspråket lärs sedan bort och blir istället till gester när de växer upp. 
Eftersom teckenkommunikation är en del av kroppsspråket borde vi vuxna istället 
försöka ta tillvara på barns naturliga vilja att röra på sig och använda det till en 
naturlig hjälp i språkutvecklingen. Även respondenter nämner att kroppsspråket är 
naturligt från början och kan användas i arbetet med teckenkommunikation. I 
litteraturen går det att läsa att ju fler sinnen som används vid inlärning desto lättare 
går det att lära sig, när teckenkommunikation används i komplement till talet så 
nyttjas både syn och hörsel, det vill säga både den visuella och den auditiva lärstilen 
brukas. 

Eftersom gester är en sorts kommunikation som kan ersätta långa meningar såsom 
Nilsson och Waldemarson (2007) skriver anser vi att detta är något som borde tas 
tillvara på och användas mer medvetet som komplement till talet. Även Heikkilä 
(2006) skriver om detta och att kropp och tal hör ihop och samspelar. 

Eftersom teckenkommunikation kan ses som ett andraspråk så kan det även gynna 
själva tänkandet enligt författarna i Arnqvist (1993). Ladberg (2003) uttrycker att 
tänkandet stannar upp om inte språket stimuleras. Båda dessa författare påpekar att 
språket är en grund för tänkandets utveckling. Ellneby (1998) påpekar att 
språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn kan uppfattas som att den tar längre tid än 
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hos enspråkiga barn, men att fördelarna övervinner nackdelarna därför att de 
förstärker varandra. Vi anser att detta tydligt visar hur viktigt det är att jobba aktivt 
med barns språkutveckling, här kan teckenkommunikation bidra i och med att det 
hjälper barnen att kommunicera oavsett modersmål. 

Ellneby (1998) skriver om kodväxling och detta kopplar vi direkt till användandet av 
teckenkommunikation. Enligt författaren finns det flera olika orsaker till att 
kodväxling används, men det vi främst ser är att tecken kan användas som 
komplement och tas till när det verbala språket inte räcker till eller om något ska 
förtydligas. Även Falck (1995) anser att tecken kan hjälpa när det finns brister i det 
verbala talet. 

Ett barn som inte kan göra sig förstådd på grund av språkbarriärer kan lätt bli 
frustrerad, som Ellneby (1998) skriver är förståelsen av språket oftast mer utvecklad 
än det talade, barnet vet precis vad det vill säga, men lyckas inte med att förmedla 
detta. Respondenterna berättar att denna frustration kan yttra sig i våldsamma 
utbrott men att detta kan avstyras om de får något kommunikationshjälpmedel. Även 
Ladberg (2003) och Hansson (2003) skriver om att frustrationen över språkbarriären 
kan göra att det uppstår våldsamma utbrott. Teckenkommunikation kan här vara ett 
bra hjälpmedel för att kommunikationen ska kunna ta form innan det verbala språket 
har utvecklats. Vi tror att ju äldre barnen blir utan att kunna göra sig förstådda ju 
mer frustrerade blir de eftersom de troligtvis har en ännu mer utvecklad 
språkförståelse, därför är det bra att de får ett alternativt kommunikationssätt så 
tidigt som möjligt som till exempel teckenkommunikation. 

Även Arnqvist (1993) skriver om förståelsen jämte talet. Han menar att 
undersökningar på barn gällande språket oftast mäter talbehärskningen och inte 
förståelsen. Detta anser vi är konstigt eftersom barn kan ha mycket större förståelse 
än vad de kan uttrycka verbalt. Skolan och förskolan borde utformas från det 
Ladberg (2003) skriver att förståelsen alltid kommer före själva talet. 

Claesdotter (1997) skriver att Irene Johansson anser att språkförseningar kan göra att 
ett barn blir ojämlikt behandlat eftersom denne inte kan delta vid samtal med andra 
barn. Därför är teckenkommunikation ett bra stöd för att dessa ska kunna göra sig 
förstådda och kunna delta i samtalen. Claesdotter nämner också i likhet med Heister 
Trygg med flera (2001) att en som börjar med teckenkommunikation inte stannar 
kvar i tecknandet utan börjar prata, vi tror att detta beror på att omgivningen i helhet 
inte använder sig av teckenkommunikation och därför börjar barnen omedvetet att 
prata för att anpassa sig. 

Enligt det Heister Trygg (2004) skriver att barnen har olika utvecklingsfaser som 
utvecklas olika fort vilket vi tycker borde innebära att personalen i förskolan borde ha 
mer individualiserat lärande för att matcha dessa olikheter. Aktiviteterna går inte att 
göra på samma sätt alla gånger eftersom man då riskerar att inte få alla barn 
intresserade och delaktiga. 

Ladberg (2003) skriver att det är viktigt att få barnen att förstå att alla kan göra fel, vi 
anser att detta även ska gälla personalen, att de inte ska vara rädda för att visa sina 
misstag. Om en vuxen kan göra fel så inser barnen också att även de har rätt till att 
göra misstag. Detta tar hon upp i samband med att ett barn med språkstörning kan 
känna sig misslyckad och sluta tala, vi tycker liksom hon att lek är bra för att locka 
fram språk, att det läggs fram på ett roligt sätt gör att det blir intressant och lockande. 
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7 Slutsatser 
Syftet med detta arbete är att undersöka om hur olika förskolor använder 
teckenkommunikation, vi vill även undersöka vilken inställning det finns hos 
arbetande personal och om det är en bra metod för alla barns språkutveckling. 
Resultatet har visat att alla respondenterna var överens om att det är en bra metod 
som kan gynna alla barns språkutveckling. Litteraturen har även den gett stöd för att 
teckenkommunikation är ett bra komplement till det verbala språket, i lpfö 98 står 
det att en väldigt viktig del i förskolan är barnens språkutveckling och att den 
stimuleras och uppmuntras. Det har framkommit i den här undersökningen att vissa 
respondenter jobbar med just teckenkommunikation, men i samband med att de har 
barn med särskilda behov, denna undersökning har visat att alla barn har något att få 
ut av teckenkommunikation. 

7.1 Pedagogisk relevans 
Vi finner detta arbete mycket relevant för pedagoger inom förskolan av den 
anledningen att alla förskolor jobbar med barns språkutveckling på ett eller annat 
sätt, garanterat stöter man även under arbetets gång på barn som har svårigheter 
med denna utveckling, stora eller små. Det vi har kommit fram till under detta 
forskningsarbete är att det finns metoder som inte behöver ta tid från själva 
verksamheten men som ändå kan vara mycket effektiva. Teckenkommunikation 
används redan i samband med barn som har större problem med sin språkutveckling, 
men vi anser att detta är en metod som borde vara ett självklart inslag i alla barns 
språkutveckling, oavsett om det finns störningar eller ej. Om teckenkommunikation 
konstant används som en naturlig del av vardagen blir det till en självklarhet och 
barn som skulle ha haft mindre problem i sin talspråksstart får inga problem tack 
vare att det finns alternativa vägar till kommunikation. 

Vi tror att teckenkommunikation kan skapa en trygghet på förskolan eftersom barn 
som inte har något tolkningsbart kommunikationssätt kan få ett alternativt genom 
tecknen och därmed känna sig tryggare. Anledningen till tryggheten tror vi kan vara 
att de barnen inte behöver uttrycka sig genom ett utåtagerande sätt, därmed blir hela 
barngruppen lugnare och tryggare. 

7.2 Ny forskningsfråga 
Under arbetets gång har det dykt upp nya forskningsfrågor som vi tycker skulle vara 
intressanta att fördjupa sig i, men på grund av tidsbrist har det inte varit möjligt för 
oss att undersöka dessa frågor. En av dessa funderingar är hur man skulle kunna få ut 
kunskapen om teckenkommunikation i förskolorna och hur man kan arbeta med det 
som en metod i alla barns språkinlärning. Detta tycker vi är intressant därför att vi i 
vårt arbete har kommit fram till att det finns intresse hos personal i förskolan, men 
att kunskapen saknas. 
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8 Till dig som vill veta mer 
Här har vi samlat några länkar som kan vara användbara för er som vill veta mer om 
ämnet. 

www.kenart.se/ 

www.ling.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10567&a=47673 

www.merakom.se 

www.teckenhatten.com 

www.teckna.se 

www.ur.se/Teckensprakswebben/Startsida/ 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola, Eskilstuna. Vi studerar sista terminen 
på lärarprogrammet och ska skriva vårt examensarbete inom kunskapsområdet 
pedagogik som ska handla om teckenkommunikation. Syftet med undersökningen är 
att ta reda på hur teckenkommunikation används i förskolor i ……………….. och hur 
pedagogerna ser på ämnet. 

Som datainsamlingsmetod har vi valt intervjuer och urvalet av förskolor har vi gjort 
slumpvis för att våra åsikter inte skulle påverka forskningsresultatet. Vårt mål är att 
komma till fem förskolor och intervjua två pedagoger på varje förskola. Vi skulle 
önska att komma till _____________ förskola och intervjuerna beräknas ta ca 30 
minuter per person och intervju. Vi kommer båda att närvara vid intervjuerna och 
önskar att de skulle kunna genomföras under veckorna 40 och 41. 

Vi garanterar att era identiteter hålls anonyma och intervjusvaren kommer att 
behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in men kommer endast att 
avlyssnas av oss. Respondenternas deltagande i undersökningen är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst. 

Vi önskar att ni via mail eller telefon hör av er till oss så snart som möjligt om ni 
vill/kan delta i vårt forskningsarbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Svar lämnas till:  
 
Sandra Wilhelmson eller  Therese Ott  
…………………………………..  ……………………………………… 
Telefon: ………………....  ……………….... 
 
Tack på förhand 
Sandra Wilhelmson och Therese Ott 
 
Handledare: Carin Benjaminson 
FD Universitetslektor, Mälardalens Högskola 
……………………………………………………………………. 
 

  



 

Bilaga 2 

Frågeguide 

1. Vad har du för utbildning och befattning? 

2. Vet du vad teckenkommunikation är och vad det innebär? 

3. Vad anser du om teckenkommunikation? 

4. Varför? 

5. Har du någon utbildning inom teckenkommunikation? 

6. Har du någon erfarenhet av teckenkommunikation. 

7. Vad har du för utbildning och var fick du den? 

8. Får du/ni någon kontinuerlig fortbildning? 

9. Har någon annan på förskolan/avdelningen någon sådan utbildning? 

10. Jobbar ni med det på något sätt? 

Om nej: 
11. Kan du tänka dig att jobba med det? 

12. Hur skulle du vilja arbeta med det i så fall? 

 
Om ja: 

13. Hur har ni upplevt att det har varit att jobba med det? 

14. Använder ni det i vardagen eller vid planerade 

 tillfällen? 

15. Får alla barn teckenkommunikation här på förskolan? 

16. Har du märkt om barnen använder tecken sinsemellan? 

17. Har ni något samarbete med föräldrarna? 

18. Hur upplever föräldrarna det? 

19. Har du något tips till andra som vill jobba med 

 teckenkommunikation, hur de ska går tillväga i fråga om 

 utbildning, arbetssätt etc? 

 
20. Tror du att det gynnar språkutvecklingen hos alla barn? 

21. Har du något mer att tillägga? 


