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Detta är en studie genomförd med syfte att ta reda på hur personal i förskolan tänker 
kring, samt använder tecken som stöd som ett verktyg för att främja barns 
kommunikation och språkutveckling i den dagliga verksamheten. Studien är kvalitativ 
och metoden som använts för att samla in material är intervjuer med personal som 
arbetar i förskola. Resultatet har visat en medvetenhet hos personalen av betydelsen 
att använda tecken som stöd för att främja barns kommunikation och språkutveckling. 
Resultatet visar att trotts denna medvetenhet är arbetet begränsat då personalen 
känner att de inte har tillräckligt med kunskap för att arbeta med tecken som stöd. 
Slutsatsen av studien visar att personal i förskolan anser att tecken som stöd är ett 
värdefullt verktyg men att det behövs mer forskning kring dess betydelse för barns 
kommunikation och språkutveckling för att kunna utveckla detta arbete i förskolans 
verksamhet.  
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1. Inledning 
Alla människor är i behov av att kunna kommunicera med sin omgivning och grunden 
för barnets språkutveckling börjar redan innan födseln (Ladberg, 2003).  Basen för 
barns språkutveckling läggs redan i magen då barnet tar till sig ljuden i mammans 
omgivning (Bjar & Lidberg, 2010). De flesta barn i Sverige vistas en större del av sin 
uppväxt på förskolan och det är på förskolan en stor del av barns språkutveckling sker. 
Bjar och Lidberg (2010) poängterar att eftersom barn växer upp i olika hemmiljöer 
påverkas deras språkutveckling inte på samma sätt, vilket innebär att det ger barnen 
olika förutsättningar för sina språkkunskaper. Enligt Utbildningsdepartementet, 
läroplan för förskolan Lpfö 98 ska förskolan arbeta på ett sätt som utmanar och 
stimulerar barn i deras kommunikations- och språkutveckling. Det betonas även i 
läroplan för förskolan Lpfö 98, att alla barn i verksamheten ska ges förutsättningar för 
sitt lärande utifrån barns enskilda behov (Utbildningsdepartementet, 2010).  

I förskolans verksamhet kan det uppstå problem i gruppen om barn inte har förmågan 
eller kunskapen att kommunicera med varandra. Enligt Björk-Willén (2009) kan detta 
bero på olika omständigheter, tillexempel att barn inte har utvecklat sitt talspråk eller 
att de har ett annat modersmål. Något det även kan bero på är att barn har 
funktionsstörningar eller talsvårigheter. Vidare menar hon att det inte är helt enkelt 
att fastställa vad barns bristande förmåga för kommunikation beror på, därför är det 
viktigt att förskolepersonal har kunskap om språkstörningar men även flerspråkighet 
för att upptäcka barn som är i behov av extra stöd. Ladberg (2003) skriver att genom 
att använda sig av olika hjälpmedel och verktyg i förskolan kan kommunikationen 
mellan barn och personal underlättas, men det är viktigt att barn får lära sig på sätt 
som passar bäst för individen. Det är också viktigt ur ett samhällsperspektiv att barn 
får goda kunskaper i att kommunicera med sin omgivning. Ladberg (2003) skriver att 
det är genom kommunikationen barn lär sig språket och vi människor använder 
språket som ett redskap för att samspela med omgivningen samt för att tänka och 
utvecklas.  

Intresset för tecken som stöd väcktes för oss båda under tidigare arbete i förskolan. En 
av oss studenter har arbetat på en förskola som använde tecken som stöd i 
verksamheten eftersom det fanns ett barn med Downs syndrom. Förskolan använde 
tecken som stöd för hela barngruppen för att alla barn skulle känna sig lika delaktiga 
och ingen skulle bli utpekad som annorlunda. Studenten fick ett intresse för tecken 
som stöd då hon uppfattade det som ett bra verktyg för att fånga upp alla barn i 
gruppen. Samt för att skapa ett intresse hos barn för att utveckla deras språk och 
kommunikationsförmåga på ett lekfullt sätt. Vi har valt att studera hur förskolan 
använder sig av tecken som stöd i den dagliga verksamheten, detta eftersom det kan 
vara ett verktyg för att främja barns lärande i att kommunicera med sin omgivning. I 
studien utgås det från Hörselskadades riksförbunds (2011) definition av tecken som 
stöd, de beskriver tecken som stöd som en kommunikationsmodell som hörande 
personer använder sig av för att förstärka de viktigaste orden i talet med ett tecken 
hämtad från det svenska teckenspråket.  

I arbetet på en mångkulturell förskola med flera nyanlända barn med annat modersmål 
upptäckte vi att det fanns brister i kommunikationen, både mellan barn och personal 
samt mellan barn då de hade svårigheter i att kommunicera med varandra. Här 
uppkom intresset för att använda tecken som stöd som ett verktyg för att främja 
kommunikationen i verksamheten och för barnens språkutveckling.   

Den här studien utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv som innebär att 
lärande och utveckling sker i samspel mellan människor.  
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Enligt Strandberg (2006) lär sig människan hela tiden i alla sammanhang och lärandet 
startar som en social aktivitet där användandet av verktyg och redskap är betydelsefullt 
för lärprocessen.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur personal i förskolan tänker kring och arbetar 
med tecken som stöd i den dagliga verksamheten för att främja barns kommunikation 
och språkutveckling. 

 Hur beskriver personal användningen av tecken som stöd i förskolan? 

 Hur beskriver personal i förskolan att tecken som stöd kan användas för att 
främja barns kommunikation och språkutveckling?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  
Det här arbetet kommer som tidigare nämnts behandla hur tecken som stöd enligt 
personal i förskolan används för att främja barns kommunikation och språkutveckling. 

Bakgrunden till studien har delats upp i fyra delar. Det inleds med en historisk 
återblick av tecken som stöd i förskolan, för att sedan beskriva en teoretisk bakgrund 
som baseras på Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vidare redovisas en 
forskningsbakgrund för att delge tidigare forskning kring det valda ämnet. 
Bakgrundsavsnittet avslutas sedan med vad förskolans styrdokument har för riktlinjer 
för barns kommunikation och språkutveckling. 

Metoden i det här arbetet behandlar de metodval som använts i genomförandet av 
studien samt vilka val som gjorts under arbetets gång. Avsnittet har delats upp i sju 
delar, valet av forskningsstrategi och design beskrivs samt vad det innebär för denna 
studie. Vidare behandlas datainsamlingsmetod, urvalsmetod, studiens genomförande 
samt analysmetod som valts för granskning av det insamlade materialet. Avsnittet 
beskriver även studiens tillförlitlighet och den forskningsetik som tagits hänsyn till 
under studiens gång. I denna del beskrivs även de val som forskarna gjort med 
motivering till varför dessa val gjorts. 

Resultatet behandlar materialet som framkommit av de genomförda intervjuerna med 
personal i förskolan. Intervjufrågorna baserades på studiens forskningsfrågor och har 
sedan använts för att kategorisera resultatet och skapa en tydlig bild av vad som 
framkom under intervjuerna. Utifrån dessa kategorier kommer det att beskrivas hur 
personal arbetar med tecken som stöd i förskolan, för vilka barn personal använder det 
samt vilken utbildning och yrkeserfarenhet personalen har inom tecken som stöd. 
Avsnittet behandlar även de för och nackdelar personal i studien upplever med tecken 
som stöd, samt hur de tror och önskar att användningen av tecken som stöd kommer 
se ut i framtiden på förskolorna. 

Analysen beskriver en sammanställning och tolkning av studiens resultat kopplat till 
den teori som använts, samt litteratur och tidigare forskning som redovisats i studiens 
bakgrund. Här har valet gjorts att använda de kategorier som tagits fram i resultatet. 
Detta för att skapa en tydlig bild av hur teorier och tidigare forskning stämmer överens 
med, men också skiljer sig från det resultat som framkommit av intervjuerna med 
personal i förskola. 
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Diskussionen som är det avlutande avsnittet har delats upp i fyra delar. Det inleds med 
en del som innehåller diskussion av resultatet och analysen som framkommit av 
studien. Vidare har det skrivits en metoddiskussion där metodens olika delar 
behandlas samt vilka fördelar och nackdelar detta har gett för studien. Sedan följer en 
avslutande diskussion där syfte och forskningsfrågor diskuteras, detta utifrån 
resultatet samt analysen som genom intervjuer med personal i förskolan lett fram till. 
Diskussionsavsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning inom studiens valda 
ämne. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 Kommunikation 

Definition på kommunikation enligt Nationalencyklopedins ordbok (2004) är 
överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater. I den här 
studien innebär kommunikation när människor utbyter tankar och åsikter med 
varandra för att komma fram till en gemensam förståelse. Hur relationer mellan 
människor fungerar beror på hur bra de kommunicerar och förstår varandra. Det finns 
olika sätt att kommunicera på; muntligt, skriftligt, kroppsspråk och genom tecken. I 
den här studien behandlas hur tecken som stöd främjar kommunikationen mellan barn 
samt mellan barn och personal på förskolan.  

 Tecken som stöd 

Tecken som stöd innebär i studien att personal och barn i förskolan använder tecken 
för att förstärka de talade orden, alla ord betonas inte utan det läggs större vikt vid 
vissa begrepp. De ord som tecknas till talet kan exempelvis vara namn på olika saker 
som frukter, färger, djur, klädesplagg och även sådant som har gjorts, görs eller ska 
göras; gå ut, äta mat, kissa, gunga, cykla och så vidare. Här avses även tecken som görs 
i samband med sånger, rim och ramsor i förskolans verksamhet.  

 Språkutveckling 

Språkutveckling i den här studien avser hur barns språk utvecklas, det kan se olika ut 
från barn till barn och utvecklingen kan ta olika lång tid. Barns språkutveckling är 
något som börjar redan innan födseln och pågår under hela livet. Eftersom de flesta 
barn i Sverige vistas i förskolans verksamhet under sin uppväxt sker den största delen 
av barns språkutveckling på förskolan och det är förskolans arbetssätt som studien 
riktas mot. 

 Personal 

I studien används begreppet personal, vilket avser personer som arbetar i förskolans 
verksamhet oavsett utbildningsnivå. Detta innebär att i studien deltar både 
förskollärare och barnskötare som är anställda och arbetar i förskolan. 

 Förskola 

I den här studien definieras förskolan som en pedagogisk verksamhet för barn, vilket 
även Nationalencyklopedins ordbok (2004) anger; förskolan är en pedagogisk 
verksamhet för barn mellan ett till fem år. Läroplan för förskolan Lpfö 98 behandlar 
att förskolan bör ses som ett komplement till hemmet för att stimulera barns utveckling 
och lärande, samt att förskolan ska ge barnen möjlighet till att utvecklas rikt och 
mångsidigt (Utbildningsdepartementet, 2010).  
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2. Bakgrund 
Här behandlas en historisk återblick av teckenspråket och dess betydelse för tecken 
som stöd. En teoretisk bakgrund presenteras och vad som beskrivs i förskolans 
styrdokument, samt vad som behandlas i litteraturen om kommunikation, 
språkutveckling och tecken som stöd. Även vad tidigare forskning kommit fram till i 
ämnet beskrivs. Studien utgår från Vygotskijs teorier om barns utveckling och lärande 
samt vilken betydelse människors kommunikation med varandra har.  I studien 
presenteras även lite kort Piagets och Chomskys tankar om barns språkutveckling.   

 

2.1 Historisk återblick 
Det talade språket uppkom och utvecklades från människors interaktion, på samma 
vis uppstod det tecknade språket för människorna som var i behov av ett visuellt 
kommunikationsmedel (Skolverket, Tillgänglig: 2014-11-20). Döva människor har 
genom historien haft en svår tillvaro eftersom döva inte kan lära sig talspråket, de 
tvingades växa upp och leva hela livet oförmögna till att kommunicera med sin 
omgivning. Det här ledde i sin tur till att dessa människor ansågs mindre intelligenta 
än hörande i dåtidens samhällen. Först på 1700- talet uppmärksammades döva på 
allvar och ett teckenspråk började utvecklas. Sveriges äldsta dokumentation av 
teckenspråkets användning är från 1759 och finns att läsa i Vetenskapsakademins 
handlingar (Glansholm, 1993). I mitten på 1800-talet gjordes flera experiment med de 
dövas undervisningsmodell och lärarna använde sig av metoder de själva ansåg vara 
bäst för dessa barn. Det ansågs inte meningsfullt att ge döva barn någon teoretisk 
utbildning, utan målet var att utbilda dem i ett praktiskt yrke som till exempel; smed, 
skomakare, sömmerska eller snickare (Skolverket, Tillgänglig: 2014-11-20).  

År 1889 kom en svensk lag om dövundervisning i Sverige, vilket ledde till att de döva 
fick rätt till obligatorisk undervisning samt att den svenska dövskolan erhöll en fast 
organisation (Skolverket, Tillgänglig: 2014-11-20). Skolan har genom historien varit en 
viktig arena för teckenspråkets utveckling men först 1981 erkändes teckenspråket av 
riksdagen som ett självständigt språk i Sverige (Glansholm, 1993).  

Tecken som kommunikation för hörande med svårigheter i att kommunicera med sin 
omgivning utvecklades på 1970- talet och var tänkt att hjälpa hörselskadade att 
förstärka talade ord med tecken (Sirén, 1997). Dessa tecken som stöd för 
kommunikation är hämtade från det svenska teckenspråket, de förstärker orden som 
är av betydelse för sammanhanget samt används även ofta i kombination med tydliga 
munrörelser för att underlätta avläsningen (Hörselskadades riksförbund, 2011).  

 

2.2 Förskolans styrdokument 
Styrdokumentet som ligger till grund för hela förskolans verksamhet är Läroplan för 
förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010). Det är förskolans och 
arbetslagens uppgift att tolka och forma de strävansmål som finns i läroplanen, för att 
sedan bygga upp sin verksamhet efter dessa. Förskolechefen har ett ansvar i att 
verksamheten uppnår strävansmålen genom att ge personal kontinuerlig 
kompetensutveckling för att de ska kunna arbeta professionellt. Läroplanen beskriver 
att förskolan ska ta hänsyn till alla barns olika behov och förutsättningar, detta innebär 
att alla verksamheter inte kan formas på samma sätt. 

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 står det att barn som är i behov av mer stöd både 
varaktigt och tillfälligt ska kunna få detta stöd. Vidare beskrivs att detta stöd ska vara 
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utformat efter barnens egna behov och förutsättningar, samt att förskolan ska ses som 
ett komplement till hemmet. Arbetslaget ska erbjuda barn en miljö för lek, lärande och 
utveckling. Läroplanen betonar även vikten av personalens förmåga att samspela och 
förstå barn samt att skapa förtroende till föräldrarna, detta för att verksamheten i 
förskolan och barns dagliga vistelse ska kännas positiv. Förskolans läroplan 
understryker också att alla barn ska få möjlighet att känna den tillfredsställelse som 
infinner sig när man gör framsteg och övervinner svårigheter, samt att barn ska känna 
sig som en tillgång till gruppen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Lärande och språk är bundna till varandra likaså identitetsutveckling och språk. 
Förskolans vikt ska ligga vid att utmana och stimulera barns språkutveckling så att 
varje barn utvecklas i sin kommunikation med omgivningen, samt att varje barn 
utvecklar ett mångsidigt talspråk. Förskolan ska även stimulera och tillvarata barns 
nyfikenhet och intressen samt uppmuntra deras kommunikationsförmåga och 
samarbetsförmåga. Verksamheten ska grundas från barns intressen, erfarenhetsvärld 
samt erbjuda barnen en verksamhet som främjar skapande och utforskande. Förskolan 
ska även ge barn motivation till att söka kunskap genom socialt samspel och lek. 
Verksamheten i förskolan ska även stimulera barns förmåga att uttrycka egna 
uppfattningar, reflektera, lyssna och förstå andras perspektiv 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

 2.3 Teoretisk bakgrund 
Teorin för den här studien tar stöd i Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Här 
presenteras Säljös (2005) och Strandbergs (2006) tolkning av Vygotskijs tankar om 
barns språkutveckling och kommunikation, samt hur Vygotskij menade att barn 
utvecklas i den proximala utvecklingszonen.  

Enligt Vygotskij styrs människan av både en biologisk och en kulturell utvecklingslinje. 
Han menade att den biologiska utvecklingen är automatiserad i alla människor redan 
innan födseln. Vidare beskrev han att människan utvecklar färdigheter som 
kroppskontroll, gå och springa, koordinering av öga och hand och fixering av blicken 
utan att påverkas av dess yttre miljö. Vygotskij ansåg att först när barn lär sig att 
kommunicera med dess omgivning påverkas deras utveckling av yttre sociokulturella 
faktorer. Han menade att även om barn kommunicerar med sin omgivning genom 
blickar, kroppskontakt och olika kanaler är språket det mest avgörande för barns 
sociala kontakt med omgivningen samt för dess lärande och utveckling (Säljö, 2005).  

Enligt Vygotskij har språket flera funktioner, det är ett kommunikationsredskap 
mellan människor, det är ett redskap för tänkandet men också ett redskap från tanke 
till tal. Vygoskij ansåg att barns språk utvecklas med hjälp av interaktion med 
omgivningen, men även att vuxenstödet är avgörande för utvecklingen genom att 
barnen utmanas i sin proximala utvecklingszon samt att de vuxna tillför verktyg för 
språkutvecklingen. Med den proximala utvecklingszonen menade Vygotskij att barn 
har förståelse för ord och meningars betydelse trots att barn ännu inte kan uttala orden 
eller meningarna själva. Vidare underströk han att tillsammans med vuxna eller andra 
barn lär sig barn att överträffa sin tidigare förmåga, att barn tillsammans med andra 
klarar färdigheter som de inte klarar på egen hand (Strandberg, 2006). Men Vygotskij 
menade för att lärandet ska ske behövs det tillföras verktyg och redskap. Han ansåg att 
det finns olika slags verktyg, både psykologiska och fysiska och att det viktigaste 
psykologiska verktyget är språket. Vygotskij ansåg att det är genom språket som 
sociokulturella erfarenheter förmedlas och att språket bidrar till att människan blir 
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delaktig i andras människors perspektiv. Språket som verktyg bidrar till 
kommunikation både inom och mellan människor vilket i sin tur kan tolkas som att 
språket är det som förenar samhället och individen (Säljö, 2005). Vygotskij beskrev de 
fysiska verktygen som redskap och verktyg tillverkade av människan för att användas 
som hjälpmedel i det vardagliga livet, tillexempel hammaren att spika med, papper och 
penna som stöd för minnet och för att användas i kommunikation mellan människor. 
Vygotskij menade att i det sociokulturella perspektivet är utgångspunkten att 
människor utvecklas och lär sig genom att vara deltagare i sociala sammanhang. I det 
sociokulturella perspektivet är det inte själva slutkunskapen som är det viktiga utan att 
det är processen för lärandet som är av vikt, det är först när vi förstår hur vi ska 
använda vissa redskap som lärandet sker. Säljö (2005) poängterar att Vygotskijs 
teorier inte kan användas som ett recept i den pedagogiska verksamheten, utan att det 
istället bör användas som ett verktyg och ett stöd för att uppmärksamma hur barn och 
personal i förskolan kan kommunicera samt dela erfarenheter med varandra.  

Det finns flera teoretiker som har tankar om hur barn utvecklas och lär sig, en av dem 
är Piaget. Han ansåg i enighet med Vygotskij att språket har stort värde för barns 
abstrakta tänkande samt att barn i samspel med omgivningen omvandlar yttre 
händelser till inre tankar. Där slutar dock dessa teoretikers likheter eftersom Piaget 
framhöll samspelet mellan den språkliga och kognitiva utvecklingen, han menade att 
barn föds med ett färdigt språk och att det endast utvecklas genom stimulans. Vidare 
ansåg Piaget att den sociala kompetensen utvecklades senare och att barns språk var 
egocentrerat, att barn kommunicerade mer med sig själv än sin omgivning (Lindö, 
2009). Piagets teori baserades på att barns lärande och kommunikation sker genom 
imitation, ett ackommodativt lärande vilket innebär att barn anpassar sig och härmar 
en övning eller handling som barnet ser och som barnet sedan övar på för att senare 
behärska. Till skillnad från Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen 
menade Piaget att barn genomgår olika kognitiva utvecklingsstadier under sin 
uppväxt, han ansåg att barn inte kan gå över till nästa stadie innan föregående stadie 
har etablerats (Lillemyr, 2002).  

Chomsky är en teoretiker som under 1960-talet uppmärksammades för sin teori om 
att barn föds med en nedärvd språkmodul där språket finns förprogrammerat.  

Han menade på att generna har betydelse för barns kognitiva utveckling eftersom barn 
lär sig språket utan formell undervisning, samt att barn ur olika kulturer har en 
liknande språkutveckling (Lindö, 2009). 

Bruners teorier om barns språkutveckling tar intryck av både Vygotskij och Piaget, han 
lägger stor vikt på den sociala miljön för barns utveckling. Han ansåg liksom Vygotskij 
att den sociala basen är avgörande för barns språkutveckling snarare än de kognitiva 
förutsättningarna. Enligt Bruner är det två krafter som stimulerar barn att använda 
språket för kommunikation. Den ena kraften är en naturlig och nedärvd motivation, 
den andra är attraktionskraften barnet får från en stödjande omgivning till att utveckla 
språkinlärningen. Bruner har genomfört studier som visat att spädbarn är inriktade på 
sociala responser som den får genom ansiktsuttryck, röster och gester av människor i 
dess närhet. Vidare understryker han att barn också är i behov av språkligt samspel för 
att lägga grunden för talutvecklingen. Bruner menade att föräldrar har en central roll 
för barns språkutveckling (Svensson, 1998). Enligt Lindö (2009) är dagens 
språkinlärningsforskare eniga om att språkutvecklingen hos barn är förbunden i både 
ett sociokulturellt sammanhang samt i ett kognitivt sammanhang. Forskarna menar 
enligt Lindö (2009) att alla barns normala språkutveckling sker genom liknande 
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utvecklingssteg, men att de inte är överens om vilka faktorer som påverkar 
lärprocessen.  

  

2.4 Forskningsbakgrund 
Kommunikation 
Enligt Ladberg (2003) lär sig barn tidigt att kommunicera utan att först ha lärt sig talet. 
Detta eftersom människans hjärna är konstruerad på så sätt att den högra hjärnhalvan 
är känslomässigt styrd och läser av kroppsspråk, samt att den utvecklas före den 
ordinriktade vänstra hjärnhalvan. Hon menar att människans förmåga till 
kommunikation variera utifrån känslor och situation, och att det här påverkar hur vi 
talar till varandra. När barn känner att någon förstår vad det vill och svarar på 
kommunikationen stärks förtroendet till den egna förmågan. Alla barn behöver känna 
att de kan kommunicera med sin omgivning. Ladberg (2003) menar vidare att de 
vuxnas viktigaste uppgift är att främja språkutvecklingen hos barn, samt att skapa en 
miljö som främjar deras möjlighet till kommunikation. Hon anser även att för 
främjandet av alla barns kommunikationsmöjligheter behöver de erbjudas olika sätt 
att utvecklas genom. Att använda tecken kan vara en stor hjälp för somliga barn i 
språkutvecklingen, detta eftersom det för en del barn är lättare att styra händerna än 
talorganen. För vissa barn är det även lättare att tolka tecken än att förstå orden.  

Lindö (2009) beskriver att i det sociokulturella perspektivet är samspel och 
kommunikation mellan människor oavsett ålder avgörande för utvecklingen av 
kunskap. Liberg (2010) hänvisar till studier som påvisar att i den västerländska 
kulturen har måltidssituationerna en central roll för att ge barn möjlighet till att aktivt 
delta i kommunikation. Lindö (2009) menar att språket utvecklas genom interaktion 
med andra, och genom att koppla samtalet till något barn känner igen stimuleras deras 
lust för att uttrycka sig själva. Hon understryker att det gäller för vuxna att erbjuda 
barn olika pedagogiska sätt att använda kommunikation på, att låta barn "tidigt få bada 
i språket och vistas i en rik, stimulerande språkmiljö där språket under hela dagen 
flödar över barnen i meningsfulla sammanhang!" (Lindö, 2009:272). Hon framhäver 
även att människan kommunicerar med hjälp av olika verktyg, symboler och tecken. 
Genom att erbjuda barn komplettering till uttalade ord hjälper det barn att förstå vad 
orden betyder. Lindö (2009) anser också att det är viktigt att organisera förskolans 
verksamhet så att den utmanar och bemöter barns förförståelse för det talade språket 
på bästa sätt. Detta genom att pedagoger förstår hur barn kan utmanas i deras 
proximala utvecklingszon. Men för att barn ska kommunicera med sin omgivning 
krävs att de känner trygghet. Lindö (2009) menar att här är det avgörande hur 
pedagoger möter barn i verksamheten. Hon beskriver att pedagogerna bör bemöta 
barn med en svarsbenägenhet, vilket innebär att de visar hänsyn och respekterar barns 
reaktioner, skapar goda relationer och att de är tillsammans med barnen. Men 
pedagogerna bör även ge barn vägledning i deras beteende och fostran samt vara 
engagerade i barns upplevelser.  

Engdahl (2011) skriver att barn som ännu inte lärt sig det talade språket använder 
andra typer av verktyg för att kommunicera med varandra. Hon beskriver att barn 
använder rörelser, ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk samt enstaka ord eller ljud för 
att kommunicera med varandra. Vidare understryker hon att yngre barn hjälper och 
förklarar för varandra i leken genom att först visa med kroppen så att kompisen kan 
härma och ta till sig hur de andra gör. Med detta menar Engdahl (2011) att även yngre 
barn på förskolan är sociala individer som strävar efter att kommunicera med 
varandra. Hon beskriver en iakttagelse från sin studie där det vid första anblicken såg 
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ut som att ett av de yngsta barnen i gruppen lekte ensam. Det visade sig sedan att så 
inte var fallet då detta barn var en del av en större grupp barn som lekte. Trots att 
barnet var mer passiv i leken tog det till sig vad de andra gjorde och var delaktig i deras 
ordlösa kommunikation. Engdahl (2011) poängterar hur viktigt det är att som personal 
i förskolan vara medveten om och förstå barns kommunikationsförmåga som finns där 
även utan det talade språket. 

Språkutveckling 
Bjar och Liberg (2010) skriver att Sverige är precis som många andra länder ett 
kulturellt heterogent samhälle där barns förutsättningar för språkutveckling är olika. 
Barn växer upp i olika kulturella och sociala miljöer vilket påverkar deras 
språkutveckling på olika sätt. En del barn får tidigt tillgång till flera språk i hemmiljön, 
genom att de omges i vardagen både av sitt modersmål och av det svenska språket. 
Dessa barn har redan när de kommer till förskolan goda kunskaper i hur man 
kommunicerar med andra. Bjar och Liberg (2010) betonar att alla barn inte har samma 
förutsättningar för att utveckla sina språkkunskaper i sin hemmiljö, därmed har de inte 
samma språkliga erfarenheter när de kommer till förskolan. De poängterar dock att 
förskolans roll är att stödja och stötta alla dessa barn ur olika kulturella och sociala 
miljöer för att på bästa sätt främja deras kommunikation- och språkutveckling. Lindö 
(2009) betonar även hon att det finns stora skillnader i barns språkutveckling eftersom 
barn är känsliga för den språkliga stimulansen som omger dem i vardagen. Vidare 
skriver hon att barns språk utvecklas tillsammans med vuxna och andra barn i 
kommunikation och samspel, barnets språkliga kompetens innebär att barnet kan 
förmedla sina känslor och tankar. Hon menar att förskolan har ett ansvar i att erbjuda 
barn intressanta aktiviteter som förser barnens språk med mening. Axelsson (2010) 
understryker också att det är viktigt att utmana barn i deras tänkande, och hela tiden 
provocera dem för att hålla intresset vid liv för att barns kunskaps- och språkutveckling 
ska ske. Hon poängterar även att det är viktigt att ge stöd åt barn med annat 
modersmål.  

Lindö (2009) pekar på att det finns studier som visat att barn som tidigt fått 
möjligheter till att lära sig språkets byggstenar och blivit stimulerade i att skapa ett rikt 
ordförråd och förståelse för begrepp senare gynnas i skolan. Det här är något som även 
Svensson (1998) anser eftersom samspelet mellan människor och miljöer har en 
central roll för utvecklingen, samt att olika faktorer i barns omgivning påverkar dess 
lärande och utveckling men även att barns karaktär påverkar detta. Hon poängterar 
vikten av att pedagoger undersöker hur barn kan stimuleras i språkutvecklingen, samt 
hur miljön i verksamheten utformas för att stimulera utvecklingen optimalt. Svensson 
(1998) beskriver att barn föredrar olika strategier för att lära sig språket. Hon menar 
att barn väljer strategier som passar den egna karaktären och inte utifrån barns 
utvecklingsnivå, att de personliga böjelserna spelar en avgörande roll för vad och hur 
en människa lär sig. Även Bjar och Liberg (2010) beskriver att barn har olika sätt att ta 
sig in i språkandet. De menar att ett lärandesätt inte ska utesluta andra sätt att lära sig 
på, utan att det ibland kan överlappa varandra och bli till ett komplement i 
språklärandet. Svensson (1998) poängterar också att strategierna inte ska värderas 
eftersom alla strategier har sina för- och nackdelar men att som pedagog kan det vara 
av betydelse att vara bekant med olika språkstrategier. Detta eftersom det ger 
pedagoger en möjlighet att bemöta barn, samt att det även ger pedagogerna en 
förståelse för barns språkutveckling. Liberg (2010) anser att det inte enbart räcker med 
att tala till barn, utan att det är avgörande hur man gör det för att ge barn tillfällen att 
utveckla sitt språk. 



 13  
 

   
 

Tecken som stöd 
Hansson (2010) beskriver att en språkstörning hos barn innebär att den förväntade 
språkutvecklingen inte följs. Det kan vara att språket kommer igång sent och att 
utvecklingen går långsammare, eller så kan en språkstörning bero på att barnet har 
någon sorts funktionsnedsättning. Språkstörningar hos barn kan inte alltid härledas 
till en känd orsak, men genom forskning om språkutveckling kan barn i riskzonen 
tidigt få hjälp av logoped. Hon menar att barn med en språkstörning utgör en 
riskgrupp, både för att de har problem med den muntliga kommunikationen men även 
att dessa barn riskerar att få allmänna inlärningssvårigheter senare. Hansson (2010) 
understryker vikten av att barn med språkstörning får största möjliga stöd för att 
utvecklas optimalt, annars riskerar dessa barn att få framtida problem med den verbala 
kommunikationen. 

Sirén (1997) betonar betydelsen av att barn med språkstörningar som vistas på 
förskolan är i behov av pedagogers kunskaper och intresse för att stödja dessa barns 
utveckling. Hon menar att det finns olika alternativa och stödjande 
kommunikationssätt för att stimulera barns språkutveckling på, varav ett är 
användandet av teckenkommunikation. Crais, Watson och Baranek (2009) skriver att 
tecken är ett bra stöd för barns kommunikation och understryker även att det i större 
grad är ett stöd för exempelvis barn med Downs syndrom där talet utvecklas 
långsammare än hos andra barn. Tecken som stöd är också ett bra verktyg för mindre 
barns språkutveckling. Iverson och Goldin-Meadow (2005) skriver i sin 
forskningsrapport Gestures paves the way for language development om att barn 
använder sig av gester innan de lär sig att uttrycka sig verbalt. De skriver att detta är 
något som hjälper barn i deras språkutveckling, detta då barn i närheten av någon som 
har ett mer utvecklat språk kan peka på ett föremål och få en beskrivning av vad det är. 
På så sätt ökar barn sitt ordförråd och skapar en större förståelse för sin omgivning. 
Därför menar Iverson och Goldin-Meadow (2005) att gester är ett bra stöd för barns 
språkutveckling. 

Olsson (1984)  skriver att tecken är lättare att lära sig för barn som fortfarande är i en 
tidig utvecklingsfas, eftersom tecken är enklare att härma samt att de tolkas visuellt 
och varar längre. Hon menar även att eftersom tal kräver en mer utvecklad finmotorik 
hos barn är det lättare för yngre barn att använda sig av tecken för sin kommunikation. 
Barn använder olika sätt när de lär sig språket menar Bjar och Liberg (2010), de 
understryker att de olika sätten kan komplettera varandra i språklärandet. Att det är 
viktigt att barn får olika verktyg för att kommunicera med betonas även av 
barnkonventionen som understryker att barn med funktionsnedsättningar ska ges 
förutsättningar för att aktivt delta i samhället. För vissa barn kan användandet av 
tecken vara avgörande för detta aktiva deltagande som barnkonventionen beskriver 
(Skolverket, Tillgänglig: 2014-11-20). 

Sirén (1997) beskriver att personal på förskolorna anser sig sakna kunskap om 
teckenkommunikation, samt att de känner stor osäkerhet inför användandet av tecken 
som stöd som ett komplement till talspråket. Hon menar att erbjuda personal i 
förskolan enstaka kvällskurser inte är tillräckligt för att skapa kunskap och trygghet i 
tecken som stöd. Sirén (1997) hänvisar till studier som visar att om barn i behov av 
teckenstöd vistas i en verksamhet som saknar kunskap i tecken som stöd blir barn 
väldigt begränsade i sin kommunikation. Detta kan leda till att barn tystnar och blir 
passiva när de inte får gehör för sina kommunikations försök. Därför understryker hon 
vikten av att personal i förskolan får kunskap i tecken som stöd för att kunna stödja 
barn som är i behov, men även att det är viktigt att hela barngruppen blir involverad i 
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kommunikationen med tecken som stöd. Detta för att skapa en gemenskap samt för att 
erbjuda ett gemensamt kommunikationsverktyg i barngruppen. 

3. Metod 
 

3.1 Forskningsstrategi och design 
I studien har en kvalitativ forskningsstrategi använts samt ett induktivt angreppssätt, 
detta eftersom syftet med undersökningen är att synliggöra hur tecken som stöd 
används av vissa förskolor. En kvalitativ forskningsstrategi innebär enligt Bryman 
(2011) att författaren strävar efter att försöka förstå hur den sociala verkligheten och 
miljön ser ut. I denna studie används den kvalitativa forskningsstrategin för att 
synliggöra hur studiens deltagare tolkar och förstår området som studerats. Det 
innebär att i materialet som samlats in görs urval och tolkningar av det som sagts samt 
att studien påverkats av val som forskarna och deltagande personer gjort. Det medför 
att resultatet kan skilja sig från om någon annan gör en studie med samma 
utgångspunkt. En tvärsnittsdesign har använts i studien i syfte att samla information 
från flera olika deltagare för att synliggöra hur tecken som stöd används i de 
medverkande förskolorna.   

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Forskningsmetoden bygger på en kvalitativ forskningsstrategi vilket enligt Bryman 
(2011) består av olika sätt att samla in data på, till exempel intervjuer och 
observationer. Eftersom observationer är mer tidskrävande och kräver en mer 
planerad metodik valdes intervjuer som datainsamlingsmetod till denna studie. 
Metoden att intervjua deltagare valdes eftersom studiens syfte bygger på vad andra har 
att säga om det valda ämnet, forskarna vill förstå den vardag som de deltagande 
personerna arbetar i. Bryman (2011) skriver att i en kvalitativ forskningsstudie är det 
deltagarnas uppfattning som är det viktiga för studien. Intervjufrågorna togs fram 
genom att utgå från studiens syfte och konstruera frågeställningar som kan ge svar på 
forskningsfrågorna. Intervjuerna valdes att genomföras med halvstrukturerade och 
öppna frågor där deltagarna fick möjlighet att själva reflektera och komma med egna 
tankar och åsikter. Genom att använda halvstrukturerade frågor kunde svaren följas 
upp med följdfrågor som exempelvis: kan du berätta mer, vad menar du, har jag 
förstått dig rätt. Enligt Stukát (2011) är det här ett sätt att utnyttja samarbetet mellan 
författaren och deltagaren för att få så riklig beskrivning som möjligt. Till intervjuerna 
har en intervjuguide (bilaga 2) använts som Stukát (2011) förespråkar. Han menar att 
genom användandet av en intervjuguide kan författaren hålla intervjuerna inom 
studiens ramar.  

 

3.3 Urvalsmetod 
Till studien har ett målinriktat- och ett bekvämlighetsurval använts, vilket innebär att 
en begränsning intervjuerna till att intervjua personal på förskolor som fanns i 
forskarnas närhet gjordes. Det här valet gjordes även på grund av brist på tid till att 
genomföra denna studie. Bryman (2011) beskriver att bekvämlighetsurvalet står för val 
utifrån tillgång och närhet till författaren. Intervjuerna genomfördes med åtta 
personer som arbetade på olika förskolor. Genom att välja flera olika förskolor kunde 
en bredare uppfattning fås om hur tecken som stöd används. Enligt Bryman (2011) är 
ett målinriktat urval en metod som används till att välja ut deltagare utifrån deras 
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relevans för studien. Deltagarna som valdes till intervjuerna var både förskollärare och 
barnskötare eftersom det ansågs irrelevant med personalens utbildningsnivå för den 
här studien, detta eftersom studiens syfte var att synliggöra hur förskolorna arbetar 
med tecken som stöd. 

 

3.4 Genomförande 
Förskolecheferna kontaktades på de aktuella förskolorna och informerades om 
studiens genomförande i deras verksamhet, även missivbrevet bifogades (bilaga 1) med 
uppgifter om studien. Det skickades ut missivbrev med angiven tid för intervjun till 
cirka sextiominuter men dessa fick vi inget gensvar på. Tiden kortades ner till cirka 
trettio till sextio minuter i missivbreven och dessa skickades på nytt ut. Deltagarna 
valdes ut på olika sätt, en del av dem har tidigare varit arbetskollegor och andra 
rekommenderades av vänner. Deltagarna kontaktades via sociala medias meddelande 
funktion, mejl och genom telefonsamtal. Sammanlagt fjorton personer tillfrågades för 
denna studie och åtta av dem ville och kunde delta. Deltagarna delades upp så att det 
blev fyra intervjuer var för forskarna att genomföra. Intervjuerna skedde i sju fall på 
deltagarnas arbetsplats och en intervju genomfördes hemma hos den deltagande. 
Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. I några fall lade deltagarna 
i studien till kommentar efter att inspelningen avslutats och detta antecknades då med 
penna och papper. 

Intervjuerna som skedde på arbetsplatsen genomfördes i några fall under personalens 
planeringstid och de andra intervjuerna genomfördes genom att personalen lämnade 
barngruppen en stund. Samtliga intervjuer skedde i en ostörd miljö. 
Forskningsfrågorna som använts i studien låg till grund för intervjufrågorna. 

Efter att litteratur bearbetats och intervjuerna genomförts med personal i förskolan 
framkom att även kommunikation var en central del i arbetet med tecken som stöd. 
Därav gjordes ett val att även innefatta kommunikation som en central del i studien. 

I den skriftliga delen av studien har Språkrådet (2008) använts som ett stöd i 
utformningen av texten. Till referenshanteringen har APA-stilen från Mälardalens 
högskola använts. 
 

3.5 Analysmetod 
Studien tar stöd i ett sociokulturellt perspektiv samt i en pedagogisk grundsyn. Det 
innebär i den här studien att genom intervjuer tydliggöra hur personal i förskola 
arbetar för att främja barns språkutveckling och kommunikation med hjälp av tecken 
som stöd. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas.  Bryman (2011) skriver 
att det är en fördel att spela in intervjuer eftersom analysen av materialet underlättas. 
Genom att spela in intervjuerna kan materialet lyssnas av flera gånger och 
misstolkningar kan minimeras. Stukát (2011) skriver att transkribering av intervjuer i 
sin helhet är tidsödande samt att det blir mycket material att hålla reda på. Han menar 
därför att författaren kan skriva ut endast de delar som är relevanta för studien om 
författaren är noga med att ingen betydelsefull information går förlorad. Inför 
transkriberingen i studien valdes Stukáts (2011) råd om att endast transkribera det 
som var av relevans. Vilket innebär att endast det som var relevant för studien i 
dialogen transkriberades. Transkriberingen valdes som metod för att en helhetsbild av 
svaren skulle bli synlig. Efter transkriberingen har likheter och skillnader i intervjuer 
tydliggjorts och utifrån dessa har materialet kategoriserats för att lyfta mönster i 
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resultatet. Intervjuerna har även kodats efter transkriberingen för att hålla isär 
deltagarna utan att röja deras identitet.  

 

3.6 Tillförlitlighet 
Till studien genomfördes intervjuer med flera deltagare och dessa har mestadels skett 
på deltagarnas arbetsplatser. Valet att intervjua deltagarna på arbetsplatserna gjordes 
eftersom deltagarna då blev mer tillgängliga. Stukát (2011) beskriver att det kan finnas 
många tillförlitlighetsbrister i en undersökning och att dessa kan bero på till exempel: 
feltolkningar av frågor och svar, svarens ärlighet, miljön där intervjun genomförs samt 
om det förekommer yttre störningar under undersökningen. För att öka 
tillförlitligheten i den här undersökningen har deltagarna intervjuats avskilt från 
barngrupp och kollegor, detta för att minska de yttre störningarna. Deltagarna har 
informerats om att svaren behandlas konfidentiellt. Forskarna har även försökt skapa 
ett förtroende till deltagarna i studien för att få så ärliga svar som möjligt på 
intervjufrågorna. Till samtliga intervjuer har samma frågor använts som stöd, samt att 
frågeställningarna inte påverkats medvetet med tidigare värderingar om tecken som 
stöd för barns språkutveckling. Deltagarnas svar har heller inte medvetet påverkats 
under intervjun genom vinklade följdfrågor. För att öka den interna tillförlitligheten i 
studien har tolkningarna av de transkriberade intervjuerna gjorts gemensamt. 
Brymans (2011) råd för att öka den interna tillförlitligheten har tagits hänsyn till då 
tolkningar av intervjusvaren kopplats till studiens teoretiska utgångspunkt. Genom 
dessa åtgärder har studiens tillförlitlighet säkerställts. 

Stukát (2011) menar att när det egna tänkandet och studien sätts in i ett teoretiskt 
perspektiv skapas en länk mellan teori och verklighet. Studien tar stöd i Vygotskijs teori 
om att språket förmedlar erfarenheter, samt att språket bidrar till att människor blir 
delaktiga i varandras perspektiv. Därav valdes intervjuer med halvstrukturerade frågor 
som metod för denna studie för att synliggöra deltagarnas perspektiv på tecken som 
stöd. Intervjusvarens likheter och skillnader jämfördes, dessa lyftes sedan fram i ett 
resultat. Resultatet av intervjuerna har analyserats utifrån den teori studien baserats 
på, samt genom att sammankoppla deltagarnas svar med tidigare forskning och 
litteratur som behandlar tecken som stöd, kommunikation och språkutveckling. Detta 
för att peka ut intressanta aspekter som framkommit i studien. Analysen har delats in 
i olika underrubriker utifrån resultatet för att läsaren lättare ska kunna följa med i hur 
materialet analyserats. 

 

3.7 Forskningsetik 
I studien har hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 
2011) tagits vilket innebär: 

 Informationskravet; deltagarna i studien har informerats om syftet med denna 
studie genom att det lämnats ut ett missivbrev (bilaga 1). Deltagarna har även 
informerats om vad deras uppgift innebär samt getts information om vad de har 
för rättigheter under studiens gång.  

Det har även varit tydligt för deltagarna att det är helt frivilligt att delta i studien 
och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. 

 Samtyckeskravet; innebär att deltagarna i studien själva har fått bestämma om 
de ville delta eller inte. Därför ansågs det var viktigt att få ett skriftligt samtycke 
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från de som valt att delta, men även att de var medvetna om att trotts underskrift 
kunde de fortfarande välja att avsluta sitt deltagande när som helst under 
studiens gång. 

 Konfidentialitetskravet; innebär att ingen annan än forskarna som genomfört 
studien får tillgång till vem som sagt vad och vilken förskola personerna i fråga 
arbetar på. 

 Nyttjandekravet; uppgifterna som samlats in i samband med studien kommer 
endast användas i denna undersökning vilket deltagarna informerats om. Efter 
studiens genomförande och godkännande tas dessa uppgifter bort så att ingen 
kan få tillgång till och använda råmaterialet i framtiden. 

 

4. Resultat 
Efter att ha genomfört intervjuer med personal i förskolan har det sammanställts och 
synliggjorts variationer av personalens beskrivningar om användandet av tecken som 
stöd. Baserat på forskningsfrågorna har det synliggjorts att samtlig personal i studien 
anser att det är av betydelse att använda tecken som stöd. Personalen i studien anser 
att det är ett värdefullt verktyg för att främja barns kommunikation och 
språkutveckling i förskolan. Förskolorna arbetar alla på liknande sätt men använder 
tecken som stöd i olika situationer, syftet kan skilja sig åt beroende på vilka behov som 
finns i barngruppen. Personal beskriver att tecken som stöd används under tillfällen 
som till exempel; när de sjunger, i samlingar, när de läser sagor och ramsor, 
matsituationer och under vilan. Genom studien har det synliggjorts att tecken som stöd 
i de flesta fall används i kommunikation mellan barn och personal.  

 

4.1 Användandet av tecken som stöd i förskolan 
Resultatet av intervjuerna visade att förskolorna använder tecken som stöd när det 
sjunger tillsammans, läser tillsammans samt under matsituationerna. Det skiljer sig 
dock lite mellan hur förskolorna använder tecken som stöd under sången men samtliga 
har det i syfte att främja barns delaktighet, kommunikation och språkutveckling. 
Personal beskriver att mindre barn blir delaktiga i sångerna genom att de kroppsligt 
kan delta utan att kunna de verbala orden. Förskolorna använder tecken som stöd 
under alla sångsituationer i verksamheten som till exempel; när de sjunger en 
fruktsång samtidigt som personalen visar tecknet för frukterna, men de tar även in en 
del enkla tecken vid andra sångtillfällen. Personal beskriver: 

"I början så tittade barnen lite konstigt på en när man började sjunga 
fruktsången och göra tecken. Men sen så tycker jag att när dom 
började hänga med och förstå vad tecknen betydde då fick man en helt 
annan gemenskap med dom allra minsta barnen." 

Andra förskolor i studien använder sig av tecken som stöd i en större utsträckning 
genom att teckna till flera sånger i samband med samlingar. Genom intervjuerna 
framkom att en förskola infört teckenstödsvila, vilket innebär att de större barnen på 
förskolan samlas och ser på film med sånger som visas med teckenstöd. 

Det framkom även att en förskola har inlett samarbete med ett bibliotek. I det här fallet 
genom att en bibliotekarie kommer till förskolan en gång i veckan och läser en saga för 
barngruppen, samtidigt som en personal på förskolan tecknar sagan. Intervjuerna 
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visade att tecken som stöd används i förskolorna till sånger, sagor och ramsor som ett 
verktyg för att alla barn ska bli delaktiga i samlingarna.   

Något som framkom genom intervjuerna var att förskolorna även använde sig av 
tecken som stöd i matsituationen. På de här förskolorna kunde personal och barn 
tecken för exempelvis hungrig, törstig, mjölk, vatten samt för de frukter som 
serverades. Tecken som stöd på förskolorna användes främst för att barn skulle kunna 
kommunicera om de vill ha mjölk eller vatten till måltiden men även vilken frukt de 
ville ha vid fruktstunden. Det här hade en av förskolorna exempel på, personal 
berättade:  

"Jag har haft en pojke vid mitt matbord som inte hade något språk alls, 
jag började använda mig av tecken som stöd för honom och det var 
jätteintressant att se vilken snabb språkutveckling han fick när hans 
självförtroende stärktes genom att han kunde be om tillexempel mjölk 
med tecken. Att han kunde förmedla sig med mig."  

På intervjufrågan om barn använder tecken som stöd i samtal med varandra beskrev 
en personal att i arbete på småbarnsavdelning används tecken som stöd mestadels 
mellan personal och barn. Eftersom alla barn inte har börjat kommunicera verbalt med 
varandra utan leker mest bredvid varandra. Hon beskriver: 

"Ja just eftersom att de var dom allra minsta så leker dom ju inte med 
varandra utan dom leker bredvid varandra. Så de blir ju inte så mycket 
att dom snackar med varandra. Utan mer att man lekte med barnen 
som pedagog, då kunde man visa färgen röd och så gick dom och 
hämtade en röd kloss. Men det var ju inte så att Kalle bad Lisa komma 
och hämta en röd kloss genom att visa. De gör dom ju inte." 

I arbete med större barn har personal däremot kunnat se barn använda enklare tecken 
som stöd för att kommunicera med varandra, framför allt svenska barn i 
kommunikation med nyanlända barn som har ett annat modersmål än svenska. På en 
förskola fanns även ett hörselskadat barn där övriga barn i gruppen nyligen upptäckt 
att om de tecknar kan de kommunicera även med det här barnet. 

 

4.2 Tecken som stöd - för vilka barn? 
Personal i studien beskriver det positiva med att använda tecken som stöd för 
kommunikation och språkutveckling. De ansåg att det var ett bra verktyg när man 
arbetar med små barn som ännu inte har lärt sig det talade språket, samt att med 
tecken som stöd går samtalet långsammare än endast med det verbala. Personal ansåg 
också att det kan vara ett bra stöd för de barn som kommer nyanlända från ett annat 
land och ska börja lära sig ett helt nytt språk. Personal på en förskola beskriver:  

"Nu har vi fått in barn med annat språk och då har vi använt tecken 
som stöd och de har varit jätte effektivt vilket är as bra, att barnen kan 
teckna kissa, bajsa eftersom vi inte förstår när dom säger de på sitt 
språk."  

All personal ansåg att tecken som stöd är ett bra verktyg för kommunikation och 
språkutveckling för barn som har funktionsnedsättningar samt språk- och 
talsvårigheter. En personal i studien ansåg dock att tecken som stöd endast behövs i 
verksamheten om det finns barn med en diagnos. Denna personal ansåg att tecken som 
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stöd inte tillförde något till verksamheten i stort, hon såg enbart tecken som stöd som 
ett verktyg för enskilda barn i behov av särskilt stöd. På den här förskolan användes 
tecken som stöd i liten utsträckning trots att förskolan som personalen själv beskrev 
hade ett barn som var i behov av stödtecken. Personalen grundade sitt 
ställningstagande om tecken som stöd på en tidigare erfarenhet då hon arbetat med ett 
barn vars båda föräldrar var döva och barnet hörande. Dessa föräldrar uttryckte att de 
inte alls ville att de på förskolan skulle arbeta med tecken som stöd med deras barn 
eftersom det blev fel när de sedan skulle använda sig av ett riktigt teckenspråk i sin 
hemmiljö. De menade att i användandet av tecken som stöd betonas endast enstaka 
ord med hjälp av tecken, det blir ett förenklat språk till skillnad från ett flytande 
teckenspråk där hela meningar tecknas.  

 

4.3 Utbildning och yrkeserfarenhet inom tecken som stöd 
Personalen i studien hade alla erfarenheter av att arbeta med tecken som stöd i 
verksamheterna, men det är skillnader mellan personalens kunskaper om tecken som 
stöd som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling. En personal i studien 
hade goda kunskaper i att arbeta med tecken som stöd, hon har gått utbildningar inom 
teckenspråk på folkhögskola och har pratat flytande teckenspråk i 17 år. Hon har även 
gått flera kurser i tecken som stöd samt håller utbildningar för förskollärare på andra 
förskolor i att använda tecken som stöd i verksamheterna.  

På några av förskolorna har personal erbjudits kurser och mindre utbildningar i tecken 
som stöd för kommunikation och språkutveckling även om det för tillfället inte fanns 
något barn i behov av särskilt stöd. En personal valde dock att tacka nej till kursen 
eftersom det var förlagd på kvällstid och inte under arbetstid. Trotts att flertalet 
personal har fått tillgång till kurser så anser de flesta att de ökat sina kunskaper genom 
att lära av andra kollegor eller genom att söka kunskap på egen hand. Personal i studien 
har uppfattningen att för att bibehålla kunskapen och användandet av tecken som stöd 
i verksamheten behöver fler i arbetslaget ha fått utbildning. Detta för att få kunskap i 
hur det kan användas och för att ge varandra stöd och skapa ett gemensamt driv i 
arbetet med tecken som stöd. Det räcker inte att bara en i arbetslaget har kunskapen, 
utan arbetet med tecken som stöd bör vara något som arbetslaget tillsammans strävar 
efter för att främja barns kommunikation och språkutveckling. De menar att det kan 
bli en brist i verksamheten om det bara är en i arbetslaget som kan använda sig av 
tecken som stöd och denna person är tillfälligt borta exempelvis på grund av sjukdom 
eller slutar arbeta på förskolan. Personal beskriver hur ett barn blev tillbakadraget, att 
barnets kommunikation med omgivningen minskade när hans resurs som var kunnig 
i tecken som stöd slutade och han istället fick en resurs som inte hade denna kunskap.  

 

4.4 Fördelar och nackdelar med tecken som stöd i förskolan 
Samtlig personal i studien anser att tecken som stöd är en fördel i verksamheten samt 
att det är ett bra verktyg för barns kommunikation och språkutveckling, detta eftersom 
det hjälper till att stödja det talade språket innan det har kommit igång helt. Flertalet 
personal menar att om barn får chansen att lär sig använda tecken som stöd redan som 
barn skapar det goda möjligheter till att kunna kommunicera med flera människor i 
framtiden.  

De menar vidare att barn har kunskapen om de stöter på människor som har 
talsvårigheter eller inte kan tala alls. Ingen personal upplever några nackdelar men det 
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poängteras att man måste vara medveten om i vilket syfte tecken som stöd används. 
Personalen menar att om orden slutar användas tillsammans med tecknen främjar det 
inte längre barns språkutveckling på samma sätt. En personal i studien ansåg att 
arbetet med tecken som stöd var av vikt för barns kommunikation och språkutveckling 
men hon hade erfarenhet av att föräldrar upplever det negativt, hon säger:  

"De är oroliga för att vi klassar barnen som hörselskadade... för i deras 
hemländer är det pinsamt att ha barn med handikapp. Men när vi 
förklarat att det är bra för barnens språkutveckling och för att de lär 
sig svenska språket snabbare på det sättet så lugnar föräldrarna ofta 
ner sig."  

   

4.5 Personalens vision för tecken som stöd i framtiden 
När personalen i studien tillfrågades hur de ser på framtiden när det gäller tecken som 
stöd som ett verktyg för barns kommunikation och språkutveckling, poängterade alla 
att de trodde det är något som förskolorna kommer arbeta mer med. Några av studiens 
personal ansåg inte att det kommer ske en lika stor ökning av användningen av tecken 
som stöd på landsbygden som i mer tätbebyggda områden den närmsta tiden. Det här 
menade personalen eftersom det inte är lika mångkulturellt på dessa förskolor och de 
ansåg att förskolorna då inte var i samma behov av ett sådant hjälpmedel för alla barn. 
Men personal i studien uttrycker också att de hoppas att det kommer att ske en ökning 
även på landsbygden, då de upplever mycket positiva resultat av arbetet med tecken 
som stöd.  

Samtlig personal ansåg att det behövs mer kompetensutveckling genom utbildningar 
och kurser för förskolans personal inom tecken som stöd. Detta dels för att flertalet 
personal trodde behovet i framtiden kommer öka i barngrupperna. Eftersom 
förskolorna blir mer mångkulturella samt för att det alltid kommer finnas barn i behov 
av tecken som stöd för sin kommunikation och språkutveckling i förskolan. I 
intervjuerna framkom även att om fler av förskolans personal har kunskaper i tecken 
som stöd skulle det användas mer i det vardagliga arbetet och för hela barngruppen. 
Personal önskade att tecken som stöd i framtiden blir ett obligatoriskt inslag i 
förskollärarutbildningen och som en personal avslutade intervjun med att säga:  

"I läroplanen står det att alla barn ska få samma förutsättningar för 
sitt lärande och kan man tecken som stöd så får barnen samma... lika 
förutsättningar"   

 

5. Analys 
Personalen i studien uttrycker att det är positivt att arbeta med tecken som stöd för 
främjandet av barns kommunikation och språkutveckling i förskolan, eftersom det 
hjälper barn att stödja det verbala språket. Människan använder sig av olika verktyg, 
symboler och tecken i sitt lärande enligt Lindö (2009), hon menar också att barns 
språk och kommunikationsförmåga utvecklas tillsammans med vuxna och andra barn. 
Vidare menar hon därför att det är förskolans ansvar att erbjuda barn medryckande 
aktiviteter som ger deras språk mening. Även Svensson (1998) anser att en central roll 
för barns språkutveckling är samspelet i olika sociala sammanhang men att barn 
behöver få variation i språkstimuleringen. Hon anser att pedagoger bör undersöka hur 
barn kan stimuleras i språkutvecklingen på förskolan, detta genom att utforma 
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förskolans miljö så den inspirerar barn på bästa sätt. Läroplan för förskolan Lpfö 98 
förespråkar också att arbetslaget i förskolan ska erbjuda barn en miljö som utvecklar 
deras lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Barn har olika strategier för att utveckla sitt språk på framhåller Bjar och Lidberg 
(2010), de beskriver att barn redan i tidig ålder skapar egna ingångar till språkandet. 
Enligt Engdahl (2011) kan barns strategier bestå av gester, ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Men det finns stora skillnader i barns språkutveckling enligt Lindö 
(2009), hon betonar att det är av betydelse för språkutvecklingen vilken stimulans barn 
får av sin omgivning. I studien framkom att förskolorna arbetar med tecken som stöd 
på olika sätt och i olika situationer utifrån barngruppens behov. Crais, Watson och 
Baranek (2009) skriver att tecken som stöd är ett bra verktyg att använda i arbete med 
barn som har exempelvis talsvårigheter, hörselskada eller någon funktionsnedsättning 
vilket även personal i studien anser. Med tecken som stöd kan personalen arbeta mot 
läroplanens strävansmål om att arbetslaget ska stimulera och ge stöd till barn som 
behöver det i sin utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Personalen i studien 
anser också att tecken som stöd är något som kan gynna alla barns språkutveckling och 
underlätta deras kommunikation med omgivningen, samt att det skapar en känsla av 
delaktighet. Det här stödjer Vygotsijs teori om att barn utvecklas när de känner 
delaktighet samt när barn samspelar med sin omgivning.  

 

5.1 Tecken som stöd i förskolan 
I studien framkom att personal på förskolorna använder tecken som stöd i olika 
situationer i den dagliga verksamheten för att främja barns delaktighet, 
kommunikation och språkutveckling. Det var två situationer som blev tydligt synliga 
genom intervjuerna, samlingar med olika innehåll samt matsituationer.  

I läroplan för förskolan Lpfö 98 står det att förskolans vikt ska ligga vid att utmana och 
stimulera barns språkutveckling så att varje barn utvecklas i sin kommunikation med 
omgivningen (Utbildningsdepartementet, 2010). Flera av förskolorna använder sig av 
sånger under samlingarna i syfte att stimulera barns språkutveckling. Personalen i 
studien menar att användning av tecken under sånger förstärker de uttalade orden, 
vilket främjar barns språkutveckling eftersom de får en djupare förståelse för ordens 
innebörd. Personalen i studien beskriver att barn genom rytmen i sångerna blir mer 
delaktiga, detta eftersom samtliga barn oavsett deras språkliga kunskaper kan delta i 
aktiviteterna genom kroppsrörelser. Det här håller Engdal (2011) med om, att barn 
använder andra verktyg för att kommunicera med innan de lärt sig att kommunicera 
verbalt. Barns tidiga kommunikation med hjälp av kroppen instämmer även Ladberg 
(2003) i, hon menar att mycket av det barn lär sig förmedlas utan ett verbalt språk. 
Iverson och Goldin-Meadow (2005) menar att barn använder sig av gester innan de 
lärt sig ett verbalt språk. De anser att barn genom att kommunicera med gester får en 
större förståelse för situationen vilket även ökar dess ordförråd som i sin tur utvecklar 
språket. Personalen i studien beskriver att de i arbete med yngre barn upplever att 
kommunikation med gester är vanligare än med äldre barn.  

Matsituationen blev synlig genom intervjufrågorna om arbetet med tecken som stöd i 
förskolorna. Personalen beskrev att i matsituationen fick barnen möjlighet att ta till sig 
nya begrepp. De ansåg att det är ett bra tillfälle att använda sig av tecken som stöd då 
det finns en hel del olika föremål att prata om, men även för att barn genom tecken kan 
kommunicera om de vill ha exempelvis mjölk eller vatten. Personal i studien menar att 
det under dessa situationer uppstår många samtalsmöjligheter för barnen. Att 
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måltidssituationen är ett tillfälle i verksamheten som bjuder in barn till 
kommunikation anser även Liberg (2010) och som läroplan för förskolan Lpfö 98 
förespråkar ska förskolan ta till vara på barns nyfikenhet och intressen, samt 
uppmuntra deras kommunikationsförmåga (Utbildningsdepartementet, 2010). 
Personal i studien poängterar även att barns självförtroende stärks när de kan be om 
till exempel mjölk och omgivningen förstår vad barnet vill ha. Vikten av att barn kan 
kommunicera med varandra betonar även Ladberg (2003), hon menar att när barn 
känner att någon förstår vad det vill och svarar på kommunikationen stärks 
förtroendet till den egna förmågan.  

 

5.2 Tecken som stöd - för vilka barn? 
Personalen i studien ansåg att tecken som stöd är positivt för alla barns 
kommunikation och språkutveckling. De betonade framförallt att det är ett bra verktyg 
i arbete med yngre barn och barn med ett annat modersmål som inte kan det svenska 
språket än. Det är lättare att lära sig tecken för barn som ännu inte utvecklat det verbala 
språket, detta eftersom tecken tolkas visuellt och är lättare att härma menar Olsson 
(1984). Hon skriver att tal kräver en mer utvecklad finmotorik hos barn därför är det 
lättare för de barn med funktionsnedsättning, talsvårigheter och barn med annat 
modersmål än svenska, samt yngre barn att använda tecken för sin kommunikation. 
Av intervjuerna som genomförts framkom det att personal i förskolan anser att tecken 
som stöd är ett bra verktyg för barn med funktionsnedsättningar eller tal och 
språksvårigheter. En personal beskrev att i samtal där tecken som stöd används går 
samtalet långsammare vilket medför att barn hinner med att tolka orden. Barn med 
Downs syndrom har en långsammare språkutveckling och Crais, Watson och Baranek 
(2009) menar att tecken som stöd är ett bra verktyg i kommunikationen och 
språkutvecklingen för dessa barn. Men de anser också att tecken som stöd främjar alla 
barns kommunikation och språkutveckling. I förskolans läroplan Lpfö 98/10 finns det 
riktlinjer om att barn som behöver mer stöd än andra ska få det stödet utifrån barnets 
egna förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Personalen framhöll även att tecken som stöd är ett bra stöd för barn som ännu inte 
utvecklat det verbala språket eftersom barn har lättare att uttrycka sig själva med 
kroppen innan de kan forma orden verbalt. Att barn använder kroppen i 
kommunikationen anser som tidigare nämnts Olsson (1984), hon beskriver att detta 
beror på att tecken är lättare för barn som inte utvecklat talspråket än att lära sig. Med 
det menar hon att eftersom tecken tolkas visuellt och är lättare att härma underlättar 
det för dessa barn. Vidare beskriver hon att tal kräver en mer utvecklad finmotorik hos 
barn därför är det lättare för yngre barn att använda tecken för sin kommunikation. 

Personalen poängterar också att tecken som stöd är ett bra verktyg för barn med annat 
modersmål, eftersom det är lättare för dessa barn att visa vad de vill än att säga det på 
ett språk de inte behärskar. Genom att använda sig av tecken som stöd som ett verktyg 
för barn med annat modersmål kan verksamheten arbeta mot läroplanens strävans 
mål om att varje barn ska ges möjlighet till att utvecklas i sin språkutveckling samt 
kommunikation med omgivningen (Utbildningsdepartementet, 2010). Personalen 
beskriver att när barn ges verktyg att kommunicera med blir de delaktiga i 
verksamheten. De beskriver vidare att barn på förskolan använder tecken som stöd när 
de kommunicerar med barn med annat modersmål som ännu inte lärt sig det svenska 
språket. Personalen menar att detta är positivt för gemenskapen i barngruppen, samt 
att barnen genom sina kamrater lättare tar till sig och lär sig det svenska språket. Det 
är viktigt att ge stöd åt barn med annat modersmål, samt att utmana barn i deras 



 23  
 

   
 

tänkande och provocera dem i språkutvecklingen för att hålla intresset vid liv anser 
Axelsson (2010).  

Att utmana barn i språkutveckling kan relateras till Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen. Barn har förståelse för ord och meningars betydelse trots att de ännu 
inte kan uttala orden eller meningarna själva. Vidare poängterade Vygotskij att barn 
tillsammans med andra barn och vuxna utvecklas i den proximala utvecklingszonen, 
att barn tillsammans med andra kan mer än de kan på egen hand (Strandberg, 2006). 

 

5.3 Utbildning och yrkeserfarenhet 
Personalen som deltog i studien hade alla erfarenheter av att arbeta med tecken som 
stöd fast i olika omfattning. Enligt läroplan för förskolan Lpfö 98 är det förskolechefens 
ansvar att personalen erbjuds en kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna 
arbeta professionellt i verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010). Att barn med 
språkstörningar är i behov av personalens kunskaper och intresse för att stödja deras 
utveckling genom tecken som stöd understryker Sirén (1997). Hon beskriver även att 
flertalet personer i förskolan känner att de saknar tillräcklig kunskap om tecken som 
stöd och att de känner en osäkerhet för att använda det som ett komplement till det 
verbala språket. Några av studiens personal hade blivit erbjudna utbildning/kurser i 
tecken som stöd för att främja barns kommunikation och språkutveckling. Det är dock 
inte tillräckligt att erbjuda personal i förskolan enstaka kvällskurser för att skapa 
tillräcklig kunskap i tecken som stöd menar Sirén (1997). Flertalet personal i studien 
berättade att de ökat sina kunskaper om tecken som stöd på egen hand, genom att söka 
kunskap eller ta hjälp av kollegor. I intervjuerna framkom att en personal gav 
utbildningar på olika förskolor eftersom hon tecknade flytande teckenspråk sedan 
sjutton år och gått flera utbildningar på folkhögskola.  

Enligt Sirén (1997) finns det studier som visar att om barn i behov av teckenstöd vistas 
i en verksamhet som saknar kunskap i tecken som stöd, så kan detta leda till att dessa 
barn blir väldigt begränsade i sin kommunikation. Vidare kan det leda till att barn 
tystnar och blir passiva när de inte får gehör för sina kommunikations försök. Därför 
understryker hon vikten av att personal i förskolan får kunskap i tecken som stöd för 
att kunna stödja barn som är i behov, även att det är viktigt att hela barngruppen blir 
involverad i kommunikationen med tecken som stöd. Detta för att skapa en gemenskap 
och för att erbjuda ett gemensamt kommunikationsverktyg i barngruppen. Personalen 
i studien lyfter också vikten av kompetenshöjande insatser för tecken som stöd, samt 
att detta är något som det bör ges tid till på förskolan. De menar att det inte är 
tillräckligt att erbjuda kvällskurser som är belagda på personalens fritid. 

Att det inte räcker med att endast ett fåtal i arbetslaget kan kommunicera med hjälp av 
tecken som stöd ansåg samtliga i studien, de menade att det blir sårbart för 
verksamheten om den personalen är frånvarande. Personal i studien beskriver en 
situation när detta blev tydligt. En resursperson som kunde tecken som stöd slutade 
på en förskola vilket gjorde att det märktes stor skillnad i verksamheten. Barnet som 
var i behov av tecken som stöd fick en ny resursperson som inte hade kunskaper i 
tecken som stöd, vilket resulterade i att barnet blev tillbakadraget och kommunicerade 
mindre med sin omgivning. Eftersom ingen annan i arbetslaget heller kunde använda 
tecken som stöd i samma utsträckning som den tidigare resursen, kände personalen 
att det inte fanns så mycket de kunde göra i det här fallet. Personal i studien menade 
att genom att flera kan använda tecken som stöd i den dagliga verksamheten ger de 
stöd till varandra och skapar ett gemensamt driv i arbetslaget. 
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5.4 Fördelar och nackdelar 
Personalen ansåg att i verksamheten är tecken som stöd ett bra verktyg samt att det 
med fördel kan användas för att främja barns språkutveckling och kommunikation. 
Personalen menar vidare att det är till hjälp för att stödja barn innan deras talade språk 
kommit igång. Det här poängterar även Engdahl (2011) som beskriver att barn som 
ännu inte lärt sig det talade språket använder andra verktyg för att kommunicera med 
varandra. Barn tar på olika sätt till sig språkandet och enligt Bjar & Liberg (2010) ska 
inte barns olika lärandesätt uteslutas utan att det i stället kan bli ett komplement i 
språkutvecklingen.  

Flertalet av personalen såg framtida fördelar med att barn kan använda tecken som 
stöd för kommunikation. Att barnen i framtiden med hjälp av tecken kan kommunicera 
med människor i deras omgivning som har talsvårigheter eller inget verbalt språk. De 
menade även att eftersom vi lever i ett mångkulturellt land, är det till fördel för barn 
att kunna kommunicera med andra barn som ännu inte lärt sig det svenska språket. 
Enligt Ladberg (2003) är det viktigt att alla barn känner att de kan kommunicera sina 
tankar och känslor med omgivningen. Hon anser att personalens viktigaste uppgift är 
att skapa en miljö som främjar barns språkutveckling och deras möjligheter till 
kommunikation. Hon menar vidare att för att främja och stimulera barns 
språkutveckling behöver de ges olika verktyg och ett av dessa kan vara tecken som stöd. 
En personal poängterar dock att användandet av tecken som stöd bör ha ett uttänkt 
syfte i verksamheten samt att orden alltid ska finnas med, att tecken bör ses som ett 
komplement till talet för att främja barns kommunikation och språkutveckling.  

En negativ aspekt som framkom i studien på tecken som stöd var att några föräldrar 
var oroliga för att personal i förskolan klassade deras barn som hörselskadade. Men att 
de efter förklaring av personalen fått förståelse för betydelsen av att deras barn lär sig 
kommunicera med hjälp av tecken, samt att det främjar deras språkutveckling. Vilket 
lett till att även dessa föräldrar kunde uppleva det positiva i användandet av tecken 
som stöd.  

 

5.5 Vision om tecken som stöd i framtiden  
Personalen i studien är överens om att användningen av tecken som stöd troligtvis 
kommer öka på förskolorna i framtiden. De anser dock att användningen inte ökar i 
samma utsträckning på landsbygden som i de tätbebyggda områdena. Det här ansåg 
de eftersom det på landsbygden inte finns lika många mångkulturella förskolor med 
barn i behov av tecken som stöd som ett hjälpmedel. 

Personalen önskade emellertid att en ökning av användandet av tecken som stöd 
kommer ske även på landsbygden, detta eftersom de upplever positiva resultat i barns 
språkutveckling och för deras kommunikationsförmåga med hjälp av tecken som stöd. 
Personalen i förskolorna hade en teori om att behovet av tecken som stöd i framtiden 
kommer att öka i barngrupperna. Förskolorna blir mer mångkulturella samt att det 
alltid kommer finnas barn i verksamheten som för sin språkutveckling och 
kommunikation är i behov av tecken som stöd. Förskolans läroplan Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) understryker att förskolan ska utmana och 
stimulera alla barns språkutveckling och kommunikationsförmåga. 

Personalen hade även en vision om att i framtiden kommer kurser i tecken som stöd 
vara obligatoriska inslag i förskollärarutbildningar. De ansåg att på det sättet blir 
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tecken som stöd ett naturligt verktyg i verksamheten samt ett hjälpmedel för hela 
barngruppens kommunikation och språkutveckling. 

 

6. Diskussion 
Syftet med studien var att ta reda på hur personal i förskolan tänker om och arbetar 
med tecken som stöd i den dagliga verksamheten för att främja barns kommunikation 
och språkutveckling. I studien har det framkommit olika arbetssätt, teorier och åsikter 
om tecken som stöd som ett verktyg för att främja barns kommunikation och 
språkutveckling. Det har även genom intervjuer framkommit framtida visioner av 
personal som arbetar på olika förskolor, de har lyft fram hur de tror och önskar att 
arbetet med tecken som ett stöd för barns kommunikation och språkutveckling 
kommer se ut i framtiden. Under studiens gång har det även framkommit olika fördelar 
och nackdelar med att använda tecken som ett stöd för barns kommunikation och 
språkutveckling. Detta är något som i det här avsnittet kommer diskuteras närmare. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
I studien har det synliggjorts att det finns flera olika tillfällen i verksamheten för 
användning av tecken som stöd, framförallt under samlingar och matsituationer men 
även i det vardagliga arbetet. Personal i studien anser att tecken som stöd är ett bra 
verktyg för att främja barns kommunikation och språkutveckling, de menar att det är 
ett bra komplement till det talade ordet. Personalen beskriver hur de sett positiva 
resultat när barn använt sig av tecken som stöd, eftersom barnen har kunnat göra sig 
förstådda och deras självkänsla på det sättet stärkts. Att barns tro på den egna 
förmågan stärks när de känner att de kan kommunicera med omgivning beskriver även 
Ladberg (2003), hon menar att när barn känner att omgivningen förstår vad de vill 
förmedla stärks deras självförtroende och tilliten till den egna förmågan. Trots att 
personalen upplever det positiva i arbetet med tecken som stöd så upplever de också 
att det finns brister i användandet av tecken som stöd på dessa förskolor.  

Personalen är medveten om de positiva effekter tecken som stöd har och hur det kan 
stärka barn och deras förmåga att kommunicera. De menar dock att det inte finns 
tillräckligt med kunskaper i arbetslaget för att driva detta arbete vidare som de 
egentligen önskar. Reflektionen vi gör från detta är att okunskap skapar rädsla för att 
arbeta med tecken som stöd. Det är enkelt att använda okunskapen som en ursäkt för 
att inte försöka, men vi ser att den personal som är intresserad och vill lära sig mer 
också gör det. De ökar sin kunskap genom att hela tiden ta till sig vägledning och lyssna 
på andra som har mer erfarenhet i ämnet. Det är bra att personalen tar hjälp av 
varandra för att öka sitt kunskapsförråd och driva arbetet med tecken som stöd för 
barns kommunikation och språkutveckling framåt. På några av förskolorna har 
personalen erbjudits kvällskurser i tecken som stöd, här håller vi med Sirén (1997) om 
att det inte räcker med enstaka kurser och för endast några i arbetslaget. Vi anser som 
personalen i studien, för att arbetet med tecken som stöd ska bli ett vardagligt inslag i 
verksamheten bör hela arbetslaget ha kunskap i hur tecken som stöd kan användas 
som verktyg. Några av personalen i studien underströk att de önskade att tecken som 
stöd i framtiden skulle vara ett obligatoriskt inslag i förskollärarutbildningen. Eftersom 
de själva känner att de inte har tillräckligt med kunskap för att använda tecken som 
stöd i verksamheten, men samtidigt önskar att de hade det påpekar de att det skulle 
vara ett bra inslag i utbildningen i framtiden. Personalen kopplar även detta till att de 
upplever att samhället blir mer och mer mångkulturellt och att behovet av tecken som 
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stöd i och med detta också ökar i förskolans verksamhet. Även vi håller med om detta 
då vi har erfarenhet av att användandet av tecken som stöd på grund av mer 
mångkulturella barngrupper ökar. Vidare upplevs också en osäkerhet och bristande 
kunskap hos personalen som gör att arbetet med tecken som stöd blir svårt att 
utveckla. Dessutom upplever vi själva att detta är ett inslag som gärna setts i vår egen 
utbildning då intresset för användandet av tecken som stöd för att främja barns 
kommunikation och språkutveckling hos oss är stort, samt att vi under genomförd 
studie fått förståelse för hur stor betydelse detta kan ha för barn. 

En del av resultatet som framkom i studien var överraskande, det var en personal med 
många års erfarenhet som arbetade på en förskola där ett barn i behov av tecken som 
stöd vistades. I intervjun kom det fram att hon inte ansåg att tecken som stöd var en 
tillgång i verksamheten. Med detta menade hon att tecken som stöd endast kunde var 
en tillgång för de barn som var i extra behov av det, hon nämnde exempelvis barn med 
Downs syndrom samt barn med talsvårigheter. Hon ansåg att tecken som stöd i dessa 
fall var ett verktyg som personalen kunde använda för att kommunicera med det 
specifika barnet. I arbetet med andra barn som inte hade några speciella behov menade 
hon att användandet av tecken som stöd inte var givande, detta eftersom dessa barn 
hellre använde talspråket än att teckna till varandra. En reflektion på personalens 
förhållningssätt till tecken som stöd var att hon kanske kände sig osäker och saknade 
kunskap i arbetet med det som verktyg. En tidigare tanke från oss var att om personal 
känner sig osäker skapar det en rädsla för att arbeta med tecken som stöd i 
verksamheten. Dock nämnde personalen att med de minsta barnen som ännu inte 
hade något talspråk kunde tecken som stöd vara ett bra komplement att använda i 
lärandet av det verbala språket. Något Iverson och Goldin-Meadow (2005) skriver är 
att barn använder sig av gester innan de lärt sig ett verbalt språk. De menar att barn 
genom att kommunicera med gester får en större förståelse för situationen vilket ökar 
dess ordförråd som i sin tur också utvecklar språket. Vilket även denna personal i 
studien beskriver, hon menar att små barn till en början använder sig av kroppen för 
att kommunicera. Hon ansåg att det är med de minsta barnen som man bör arbeta med 
tecken som stöd. Det här är något vi inte stödjer då vi efter genomförd studie fått 
förståelse för att det finns positiva effekter av att använda tecken som stöd med barn i 
alla åldrar. Detta menar vi eftersom språkutvecklingen ser olika ut från barn till barn 
och inte är bunden till en viss ålder.  

Personal beskrev matsituationerna på förskolorna som ett bra tillfälle att använde sig 
av tecken som stöd. De berättade hur barn i matsituationen genom stöd av tecken 
utvecklat både ett verbalt språk och tron på den egna förmågan, bara genom att kunna 
be om det de vill ha och att omgivningen förstår dem. Personalen upplever att barnen 
i barngruppen kommit varandra närmare, men även att personal på förskolan fått en 
närmare relation med de yngsta barnen. Personalen har också upplevt att användandet 
av tecken som stöd i samtal har stimulerat barns språk att utvecklas fortare. En 
personal i studien hade en teori om att det kan vara för att samtal med tecken som stöd 
går långsammare än det verbala samtalet. Att barnets hjärna på det sättet hinner 
utveckla det språkliga. Det här har även Crais, Watson och Baranek (2009) en teori 
om, de skriver att kommunikation med tecken är långsammare än med det verbala 
språket och därför är det lättare för barn att ta till sig och använda detta för 
kommunikation med varandra. Vidare skriver Säljö (2005) att tecken som stöd är ett 
fysiskt hjälpmedel för kommunikation mellan människor. Tecken som stöd har många 
fördelar men vi håller också med om det som en personal i studien poängterade, att 
tecken som stöd ska ses som ett komplement till det verbala språket. Hon beskrev 
betydelsen av att använda tecken som stöd som ett komplement till det verbala språket, 
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hon ansåg att det istället kan bli negativt för barns språkutveckling om de verbala 
orden glöms bort. Hon menade att det då inte hjälper barn att öka ordförrådet och 
utveckla det verbala språket, hon lyfte fram vikten av att kombinera tecken med det 
verbala språket men också att det alltid bör finnas ett syfte bakom varför tecken som 
stöd används i förskolans verksamhet. 

Personalen har även sett att större barn använder sig av tecken som stöd i 
kommunikation med framförallt barn med annat modersmål. Det här ansåg 
personalen var mycket bra eftersom barnen på det sättet lättare kom in i gemenskapen 
fast alla inte talade samma verbala språk. En personal beskrev hur barn i barngruppen 
på hennes avdelning kom närmare varandra genom att de använde tecken som stöd 
som ett hemligt språk. Hon beskrev hur barnen tyckte att det var spännande och roligt 
med ett nytt sätt att kommunicera på som inte alla kunde använda. Vidare beskrev hon 
hur avdelningen använt tecken som stöd i all verksamhet, hur de med detta verktyg 
skapat en verksamhet som var både meningsfull och lustfylld för barnen samt att det 
gynnat deras lärande och utveckling. Hon berättade att detta var något som passade 
alla barn, att barnen med detta hjälpmedel fick en fördjupad förståelse av innebörden 
i de begrepp som betonades med tecken. En annan personal i studien beskrev hur 
användandet av tecken som stöd försvinner mer och mer när det verbala språket 
utvecklas och blir starkare. Vi upplever en klar fördel med att använda tecken som stöd 
även när barnen blir äldre. Som tidigare påpekats är språkutvecklingen något som 
börjar redan innan ett barn fötts och sedan pågår under hela livet. Barns språkliga 
utveckling sker i olika takt och vissa barn som är äldre på förskolan kan behöva stöd i 
sin kommunikation med hjälp av tecken, samt att det kan vara en fördel om de äldre 
barnen kan tecken som stöd i kommunikation med de yngre barnen på förskolan.  

Tecken som stöd är ett positivt komplement att ha tillgång till om det kommer in ett 
barn i gruppen med funktionsnedsättning som exempelvis hörselnedsättning, Downs 
syndrom eller ett icke hörande barn. Crais, Watson och Baranek (2009) skriver att 
tecken är ett bra stöd för barns kommunikation, samt att det är ett större stöd för 
exempelvis barn med Downs syndrom där talet utvecklas långsammare än hos andra 
barn. I studien framkom det även en annan synvinkel på arbetet med tecken som stöd 
för barn med funktionsnedsättning, en personal berättar om ett barn på förskolan vars 
båda föräldrar var döva. Detta barn använde endast teckenspråk hemma och 
föräldrarna till barnet ville inte att tecken som stöd skulle användas på förskolan. 
Föräldrarna menade på att tecken som stöd skiljde sig för mycket mot det teckenspråk 
de använde hemma, då man i tecken som stöd endast tecknar vissa ord medan i 
teckenspråk tecknas hela meningar. En reflektion som görs från detta är att det precis 
som i fallet ovan kan bli en svårighet med tanke på att språken skiljer sig åt. Men å 
andra sidan kan tecken som stöd även bli en fördel för barnet som lever med två döva 
föräldrar eftersom det här barnet inte hade lärt sig det verbala språket ännu. Vi 
upplever det som att tecken som stöd ger det här barnet möjlighet att kommunicera 
med de andra barnen i gruppen innan barnet lärt sig det talade språket. Dessutom får 
det här barnet även ett extra stöd i utvecklingen och lärandet av det verbala språket, 
då man i arbete med tecken som stöd tydliggör enstaka ord med hjälp av tecken. Med 
bra kommunikation och ett samarbete mellan personal på förskola och föräldrar kan 
detta bli till en fördel för alla barn i hela gruppen. Istället för att sluta med tecken som 
stöd helt kan förskolan ta hjälp av dessa föräldrar eftersom de har större kunskaper i 
att teckna. Detta för att utveckla sitt arbete med tecken som stöd i förskolans 
verksamhet på ett sätt som kan gynna alla barns kommunikation och språkutveckling. 
Något Bjar och Liberg (2010) understryker är att alla barn inte har samma 
förutsättningar för att utveckla sina språkkunskaper i sin hemmiljö, därmed har de inte 
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samma språkliga erfarenheter när de kommer till förskolan. I fallet med de döva 
föräldrarna blir detta tydligt då barnet nästan inte hade något verbalt språk alls när det 
började på förskolan. Här anser vi att istället för att stänga barnet ute och tvinga det 
till att använda enbart det verbala språket vill vi lyfta betydelsen av att använda en 
kommunikation som fungerar för alla barn. Med syfte att främja talspråket kan det 
gynna alla barn i gruppen att använda tecken som stöd, även de barnet som lever i en 
familj med två döva föräldrar. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Till studien valdes ett sociokulturellt perspektiv som utgår från människors samarbete 
och interaktion med varandra, detta genomsyrar hela arbetet. Därför valdes intervjuer 
för denna studie för att på så sätt skapas en relation och ett samarbete mellan 
författaren och deltagaren, genom att samtala med varandra fick vi svar på hur 
personal tänker om och arbetar med tecken som stöd i förskolan. Eftersom tecken som 
stöd är ett verktyg som används i kommunikation mellan människor föll sig Vygotskijs 
teori naturligt för studiens syfte eftersom Vygotskij ansåg att språket som verktyg 
bidrar till kommunikation både inom och mellan människor (Säljö, 2005) .  

Inför studien skickades missivbrev ut där den beräknade tiden för intervjun var 
angiven cirka sextio minuter men på dessa missivbrev kom inga gensvar. Tiden i 
missivbrevet kortades då ner till cirka trettio till sextio minuter. Vid utskicken av det 
redigerade missivbrevet med ändrad tid för intervjuerna fick vi svar på samtliga. En 
reflektion som görs av detta är att som personal i förskolan kan det vara svårt att 
avsätta en längre tid för intervju. När sedan tiden för intervjun kortades ner upplevdes 
det inte som en lika stor ansträngning för verksamheten om en personal skulle gå ifrån 
även fast en del intervjuer tog mer än trettio minuter.  

Studien var till en början tänkt att endast belysa hur tecken som stöd var ett verktyg 
till att stimulera och stödja barns språkutveckling. När vi sedan började sammanställa 
intervjuer och läsa litteratur insåg vi att tecken som stöd i lika stor utsträckning var ett 
viktigt verktyg för att stimulera och stödja barns kommunikation. Eftersom samtliga 
deltagande personal poängterade i intervjuerna att tecken som stöd var ett verktyg de 
använde för barns kommunikation valde vi att lägga till begreppet kommunikation i 
studien. 

Metoden som användes i studien var en kvalitativ metod som enligt Bryman (2011) är 
en metod som används för att synliggöra hur deltagare i en studie tolkar verkligheten. 
Metoden valdes för att studera hur förskolorna arbetar med tecken som stöd i 
verksamheten samt hur personalen använder verktyget i det vardagliga arbetet. 
Genom att intervjua personal i förskola ville vi tydliggöra deras syn på tecken som stöd 
samt hur de arbetar med det. Efter avslutad studie konstateras att intervjuer var en 
metod som frambringade relevant material och gynnade vårt syfte. Användandet av 
halvstrukturerade och öppna frågor gjorde att personalen som deltog i studien kunde 
svara på frågorna från sina egna erfarenheter och kunskaper, detta utan att behöva 
känna att det fanns något som var rätt eller fel. Det förekom dock en del tysta stunder 
och vi som intervjuade upplevde att personalen tycket att det var svårt att svara på ett 
bra sätt utan att svaren skulle feltolkas av oss. 

Vi valde att spela in intervjuerna men det visade sig att flera av deltagarna kände sig 
obekväma med att bli inspelade, de hade svårt att uttrycka sig som det skulle ha gjort 
om samtalet inte spelats in. Personal uttryckte själva att de upplevde det jobbigt, något 
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vi märkte efter några av intervjuerna som genomfördes var att de hade lättare att 
diskutera kring ämnet när inspelningen hade avslutats. Vi uppfattade att personalen 
inte kände sig lika tvungen att säga rätt saker för studiens syfte, istället pratade de mer 
spontant om arbetet med tecken som stöd efter avslutad inspelning. Men vi anser trots 
att deltagarna kände sig obekväma, är inspelning ett värdefullt hjälpmedel i 
bearbetningen av intervjuerna och därför kan det inte uteslutas. För som Bryman 
(2011) skriver är det en fördel att spela in intervjuer, eftersom materialet kunde lyssnas 
igenom flera gånger efter genomförda intervjuer samt att även missförstånd kunde 
undvikas. Materialet kunde även utifrån detta sammanställas i sin helhet. 

 

6.3 Avslutande diskussion 
Studiens syfte var att ta reda på hur personal i förskolan tänker kring och arbetar med 
tecken som stöd i den dagliga verksamheten för att främja barns kommunikation och 
språkutveckling. Det visade sig att all deltagande personal hade erfarenhet av arbete 
med tecken som stöd fast i olika grad. De hade olika erfarenheter och kunskaper i hur 
det kan användas som ett verktyg för att stimulera kommunikationen mellan barn-
barn och barn-vuxna. Det som framkom tydligast i studien var en önskan om mer 
utbildning i tecken som stöd för personal i förskolan. Det blir ett mer naturligt inslag i 
verksamheten om fler i arbetslaget har kunskap i hur tecken som stöd kan användas i 
arbetet.    

Genom studien har det framkommit hur och när förskolorna använder tecken som stöd 
i verksamheten. De vanligaste situationerna som synliggörs är matsituationen och 
samlingar i olika former, bland annat i sångsamlingar. Användandet av tecken i 
förskolans verksamhet faller sig ofta naturlig för barn. Om barn får välja sånger i 
förskolan eller i hemmiljön utan eller med tillhörande tecken, som till exempel imse 
vimse spindel, liten tomte och blinka lilla stjärna så väljer de utifrån vår erfarenhet 
gärna sångerna med tecken. Barn tycker om att använda kroppen och det är många 
gånger lättare för dem att göra det eftersom barns verbala språkutveckling kan se 
väldigt olika ut. Genom att använda tecken i kommunikationen förstår barnen lättare 
varandra, de har även lättare att göra sig förstådda med de vuxna i sin omgivning. 
Tecken som stöd kan vara ett värdefullt verktyg att använda sig av i förskolans 
verksamhet. Det är värdefullt i arbetet med att stimulera och stödja alla barns 
språkutveckling, genom att använda tecken förstärks orden som ger samtalet innehåll 
och barnet kan lättare förstå och följa med i vad som sägs. Samtalet får en mening för 
barn när de känner att de blir delaktiga, som Olsson (1984) beskriver är det lättare för 
yngre barn att kommunicera med kroppen eftersom tal kräver en mer avancerad 
finmotorik.  

Studien om tecken som stöd påverkar vår framtida yrkesroll genom att den gett oss 
inspiration för att lära mer om det som ett verktyg för att stödja och stimulera barn i 
deras kommunikation och språkutveckling. Ämnet för studien valdes eftersom det 
upplevts som ett positivt verktyg och ett viktigt ämne att lyfta fram, vilket det visade 
sig att deltagarna i studien också ansåg. För som en av deltagarna avslutade intervjun 
med att säga: 

"Lpfö 98/10 säger att alla barn ska få samma förutsättningar för sitt 
lärande och utveckling och kan personal i förskolan tecken som stöd 
så får fler barn möjlighet att få det" 
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Genom att personal i förskolan kan kommunicera med alla barn samt att barnen kan 
kommunicera med varandra, bidrar det till att verksamheten strävar mot att ge alla 
barn samma möjligheter och förutsättningar. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Efter genomförd studie upplever vi att personalen som intervjuats efterfrågar mer 
kunskap i hur tecken som stöd kan användas för att främja barns kommunikation och 
språkutveckling. Personalen berättar att det är ett verktyg som de upplever som 
positivt, men att de inte har tillräckligt med kunskaper för att arbeta med det i den 
utsträckning de vill i barngruppen. Personalen i studien lyfter fram att de önskar att 
det skulle finnas mer forskning som berör tecken som stöd, samt mer 
utbildningsmöjligheter för personal som arbetar i förskolan. Genom att forska mer i 
arbetet med tecken som stöd för barns kommunikation och språkutveckling lyfts det 
fram att detta är något som är betydelsefullt. Det visar även på vikten av att ta tillvara 
på detta verktyg i förskolan samt på vilket sätt man kan använda det. 

Ett förslag efter genomförd studie på fortsatt forskning är att exempelvis utvidga denna 
studie med intervjuer med fler personal från olika förskolor. Detta för att få ett bredare 
perspektiv över hur de ser på arbetet med tecken som stöd. Vidare skulle det gå att 
utveckla studien med att genomföra observationer i barngrupper, för att sedan göra en 
jämförelse mellan hur personalen tänker att de arbetar och hur de verkligen gör. För 
att utöka studien ytterligare kan intervjuer med exempelvis förskolechefer, föräldrar 
med barn i förskolan, logoped och personal på barnavårdscentralen genomföras. Detta 
för att få fram en bild över hur människor runt om förskolans verksamhet ser på 
användandet av tecken som stöd för barns kommunikation och språkutveckling. 
Genom att intervjua logopeder och personal på barnavårdscentraler som är specialister 
inom detta område kan man få stöd till en utökad studie kring barns kommunikation 
och språkutveckling. Med hjälp av dessa människor skulle det även gå att forma en 
studie som lyfter fram hur personal i förskolan på bästa sätt kan använda sig av tecken 
som stöd som ett verktyg i sin dagliga verksamhet. Då lyfts både vikten av 
användningen av tecken som stöd fram, samt att studien kan ta upp konkreta tips och 
idéer på hur detta går att arbeta med. Precis som personal i studien beskriver blir det 
en brist i arbetet med tecken som stöd när kunskapen i arbetslaget är för liten. De har 
för lite kunskap för att känna sig trygga i att arbeta med tecken som stöd. Personalen 
efterfrågar på grund av detta också mer utbildning samt forskning inom området, detta 
för att de ska kunna få möjlighet till att utöka sitt arbete med tecken som stöd för barns 
kommunikation och språkutveckling. Förslaget om att göra förskolechefer delaktiga i 
en fortsatt studie är för att lyfta fram deras synpunkter om tecken som stöd som ett 
verktyg för att främja barns kommunikation och språkutveckling. Med detta kan man 
få fram ett resultat över hur de som arbetar högre upp i förskolans verksamhet ser på 
tecken som stöd. Genom att uppmärksamma förskolechefer om tecken som stöd kan 
en större förändring skapas i verksamheten, samt att det kan ge förskolans personal 
ett ökat stöd genom kurser och utbildning om förskolecheferna är mer delaktiga i 
arbetet. Som en del av personalen i studien understrukit har de inte fått möjlighet till 
utbildning inom ämnet annat än kortare kurser. Utifrån detta kan vi uppleva att det 
behövs en större medvetenhet hos förskolechefer om hur tecken som stöd kan påverka 
barns kommunikation och språkutveckling positivt.  

I studiens genomförande framkom det att det fanns föräldrar med utländsk härkomst 
som till en början såg tecken som stöd som något förnedrande. Föräldrarna trodde att 
personalen på förskolan ansåg att deras barn hörde dåligt vilket de själva inte alls 
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upplevde, de menade dessutom att i deras kultur är ett barn med funktionsnedsättning 
något som man i familjer finner mycket pinsamt. Utifrån detta kan en reflektion göras 
att det är viktigt att det i samhället finns mer information om på vilka sätt tecken som 
stöd kan vara positivt för att främja barns kommunikation och språkutveckling. 
Personalen berättade sedan att föräldrarna ändrade uppfattning om tecken som stöd 
när de fick mer information om varför det användes i förskolans verksamhet. Baserat 
på detta kan en utveckling av studien var att lyfta fram hur föräldrar ser på tecken som 
stöd. Men också för att uppmärksamma tecken som stöd och för att tydliggöra för 
föräldrar vilken tillgång det kan vara för barnen. 

Efter genomförd studie framkom att personal ansåg att med ytterligare forskning inom 
området tecken som stöd för att främja barns kommunikation och språkutveckling 
skulle det kunna väcka ett större intresse i samhället kring detta. Efter den här studien 
har det framkommit att intresse samt medvetenhet om betydelsen av tecken som stöd 
i samhället skulle påverka arbetet med detta i förskolan på ett positivt sätt. Om fler 
människor ser det värdefulla i användandet av tecken som stöd kommer det skapas 
större möjligheter för det att öka i förskolans verksamhet.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som heter Malin Liljeholm och Siv 
Rosendahl. Vi går sista terminen på Förskollärarutbildningen och ska skriva vårt 
examensarbete. Syftet med vår undersökning är att undersöka hur man i förskolan kan 
använda stödtecken som ett verktyg för barns språkutveckling och språklärande. Det 
här vill vi undersöka för att vi själva ska få en djupare förståelse för arbetet och för vår 
egen framtida yrkesroll. 

Vi kommer använda oss av intervjuer som spelas in och transkriberas, vilket innebär 
att intervjuerna skrivs ut i sin helhet. Tiden för intervjun beräknas ta cirka 30-60 
minuter. Det är frivilligt att delta och alla svar kommer att behandlas enligt 
Vetenskapsrådets etiska riktningslinjer. Allt material behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att inga andra än vi som genomför studien kommer att veta vem som sagt vad 
eller vilken förskola ni arbetar på. Ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande 
utan närmare motivering från er sida. 

Undersökningen kommer att publiceras som en uppsats vid Mälardalens högskola och 
slutversionen läggs ut i databasen Diva där den finns tillgänglig för alla. 

 

Vi hoppas att ni vill delta i vår studie! Tack på förhand! 

 

M.V.H                                        

Malin Liljeholm & Siv Rosendahl 

 

 

 

    Handledare: 

Malin Liljeholm                                  Siv Rosendahl                        Martina Norling  
mlm11008@student.mdh.se   srl11007@student.mdh.se     martina.norling@mdh.se 
070-2324263                                        073-5319196 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag 
 

 Hur ser du på tecken som stöd i relation till barns språkutveckling? 

 Hur arbetar ni med tecken som stöd här på förskolan? I vilka situationer? 

 Tycker du att tecken som stöd tillför något till verksamheten?  
I så fall vad? 

 Finns det några nackdelar med att använda tecken som stöd i verksamheten?  
I så fall vilka? 

 Har du sett om barn använder tecken som stöd i samtal med varandra? 

 Hur tror du att användningen av tecken som stöd i förskolan kommer att se ut 
i framtiden? 


