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Abstract 

The purpose of this study is to see how preschool teachers are working with supportive signs 

and if it is a working tool for children's language development.  Is the supportive signing just 

for kids with special need for support or can it be good for all children? 

I've done the study by interviewing preschool teachers that is working with supportive signs 

in preschool. I also had a questionnaire for parents that yielded less fruitful results. I have 

chosen to use children's language and constructivist and socio-cultural theories.  

What I came up with is that the supportive signs are very helpful in preschools, but it requires 

a lot from the one doing it. To work with the supportive signs you need to have the knowledge 

to make it right for the child who is learning to use signs. As a teacher you need to have a lot 

of patience and a lot of will to understand the child. If you have it, you can help children with 

difficulties in finding a way to communicate with others, it can support the child who has not 

developed his speech to make them understood or a child who has a other mother tongue than 

the majority can find a way to interact with the others in the group. For the hearing children 

who developed their speech supportive signs can become a fun element that helps to create a 

peaceful and harmonious group while they learn to focus on the subscriber. 

Keywords: Early language development, communication, TAKK, language difficulties, 

second language acquisition 

Nyckelord: Tidig språkutveckling, kommunikation, TAKK, språksvårigheter, 

andraspråksinlärning 
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Inledning och bakgrund 

Något som faller sig naturligt när man inte blir förstådd av någon är att man börjar gestikulera 

och peka, vi tar hjälp av vår kropp för att bli förstådda när talet inte räcker till.(Westerlund, 

2009:66). Redan vid tio månaders ålder börjar barn att använda sig av tecken och gester för att 

försöka bli förstådd av sin omgivning. Det kan vara peka och sträcka armarna mot någon de 

vill ska lyfta upp dem. Dessa tecken är ett tidigt steg i barnets språkutveckling men som inte 

alltid uppmärksammas då det är sådan fokus på talet och på grund av detta så slutar ofta 

barnet att ta stöd i gester då det inte hjälper dem. (Westerlund, 2009:68) 

Mycket av barnets språkutveckling stimuleras i förskolan med hjälp av pedagogerna. Detta är 

även ett av målen i läroplanen för förskolan där det står att  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. (Lpfö98 rev.10) 

 

Det finns många olika sätt att stimulera barns språkutveckling som sång, rim, ramsor och 

högläsning. Ett annat sätt som börjar bli ett mer och mer vanligt sätt att försöka stimulera 

språkutvecklingen är tecken som stöd. Detta har funnits som metod i många år men har på 

senare tid fått mer uppmärksamhet kring användandet med även hörande barn och inte bara 

barn med särskilda behov av stöd.  

Som förskollärare har man enligt läroplanen som uppgift att ”stimulera och utmana barnet i 

dess språk- och kommunikationsutveckling” och som arbetslag ska man ” samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 

de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” samt ” ge barn möjlighet att utveckla 

sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och 

tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra 

uttrycksformer” (Lpfö98 rev.10). Att erbjuda tecken i verksamheten kan vara ett sätt att uppnå 

dessa punkter då det gör att man erbjuder barnet en metod för utveckling av språk och 

kommunikation.  

De är nog inte alla som tänker på det men tecken används av de flesta inom förskolan genom 

samarbete med sånger. Till exempel i sången ”i ett hus vid skogens slut” eller ”jag bygger en 
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bil” gör man tecken för vissa ord. Som att man visar port, hus, målar och bil. Detta leder till 

att barnen får lättare att minnas texten då de gör kopplingar mellan tecken och ord. Detta 

hjälper barnen som ett stöd i språkinlärningen hävdar Annika Claesdotter utifrån sin intervju 

som finns i artikeln ”Tecken för svenskans skull” (2004) med förskolläraren Christel Larsson- 

Lunderquist som jobbar på en förskola i Malmö. Där har de jobbat med tecken aktivt genom 

att integrera det med sång och sagor i sin barngrupp. (Claesdotter, 2004) Claesdotter har i sin 

artikel ”Tecken för svenskans skull” gjort en studie kring hur förskolan Hyacinten arbetar 

med tecken i sitt språkarbete. Där jobbar de mycket med att blanda in det i sånger och sagor 

som jag nämnde tidigare. Men de märkte även av hur det kan vara till stöd för barn utan ett 

svenskt språk. Förskolläraren som blev intervjuad berättar om ett barn som inte kunde någon 

svenska alls men som snabbt lärde sig massor av tecken och plötsligt kunde göra sig förstådd 

vilket även är något som gäller för småbarn som inte utvecklat sitt tal ännu märkte de. Barnen 

har lättare för att ta in tecken än tal och då det är lättare att forma en rörelse med handen än 

munnen. De hade bara sett fördelar med teckenanvändning på denna förskola kom Claesdotter 

fram till. (Claesdotter, 2004) Forsberg och Rosqvist(2011:26) tar också upp koppling mellan 

sång och tecken. De ser att när man tecknar vid sång gör man rörelser och detta leder till att 

barnen fokuserar på den vuxne, barnet riktar sin uppmärksamhet mot den sjungande vuxne 

och detta är en hjälp i barnets samspelsutveckling. Barnet kan även själv vara med och teckna 

till sången eller välja sång genom att visa ett tecken vilket leder till att barnet får inflytande i 

verksamheten (Forsberg & Rosqvist, 2011:26). Att ha inflytande är något som spelar stor roll 

i förskoleverksamheten och som även syns som ett helt kapitel i läroplanen där det betonas 

om vikten att barnet ska ha inflytande i verksamheten och att man ska hjälpa barn att uttrycka 

sina tankar och åsikter och på så sätt få möjlighet att påverka sin situation. Förskolläraren ska 

även sträva efter att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll 

(lpfö98 rev. 10:12). 

Det finns de som har uppfattningen om att tecken som stöd enbart är för barn med svårigheter 

eller funktionsnedsättningar och inte vara bra för alla barn. De kan ha föreställningen om att 

barn som tecknar inte kommer lära sig tala på samma sätt om de erbjuds tecken, utan att de då 

tar tecken före tal. Jag har därför valt att undersöka vilka uppfattningar det finns kring arbete 

med tecken bland de som mött tecken som stöd inom förskolan. Forsberg och Rosqvist tar 

upp denna uppfattning och menar att det finns föräldrar som kan känna denna oro, att de kan 

vara oroliga för att barnet blir bekväm med tecken och inte vill utveckla ett tal då det redan 

funnit ett sätt att kommunicera. Forsberg och Rosqvist(2011:12) slår bort detta genom 



3 

 

hänvisning till de observationer som de gjort där det visat sig att barnet släpper tecknet när det 

lärt sig säga ordet och om det fortsätter med tecknet så är det för att förstärka det som det vill 

säga. Även Tisell (2003) hävdar att tecken som stöd inte ska vara ett hinder för barns 

talutveckling. Hon menar att barnen väljer när de ska övergå till att tala istället för att teckna. 

Det handlar om att barnet ska känna sig moget nog och inse att tala går snabbare än att teckna. 

Hon menar att barnet först kommer hoppa mellan talet och tecknandet, det blir som en 

övergång. När barnet är i en trygg situation kommer det använda sig av talet och i en mer ny 

och otrygg situation kan de söka tryggheten i tecken. Westerlund (2009:71) säger att barnet 

överger tecknet när det lärt sig att säga ordet, talet kommer alltid att gå före gesten. Hon 

menar dock att barnet kan välja att kombinera tal med tecken och på så sätt skapa en 

tvåordsmening. (Westerlund, 2009:71) 

Det finns en del studier kring användning av tecken med bebisar som visar på att de tidigt är 

mottagliga för tecken. Genom att tala och visa tecken för sin bebis kan man få dem att ta in 

kunskap om tecken och lära sig att härma tecken. Enligt Forsberg och Rosqvist (2011:10) har 

det observerats att bebisar som kommer i kontakt med tecken tidigt kommer igång med sitt 

språk snabbare och blir snabbare på att lära sig kommunicera genom att de fått ett redskap 

som är lättare att använda än talet är i början. Detta resulterar i att barnet får en närmre 

relation till föräldern och blir mer lugn då det får lättare att bli förstådd i tidig ålder. I och med 

att man kan kommunicera med någon kan man känna samhörighet med den personen och 

förstärka relationen som man har, detta oavsett om man är vuxen eller barn (Westerlund, 

2009:69). När barnet förstår att någon förstår vad det vill säga genom tecknet så blir barnet 

lugnare och känner att det inte behöver göra sig hörd på andra sätt som genom skrik och annat 

utåtagerande beteende. (Forsberg & Rosqvist, 2011:14)  

Ifall man har ett barn som fått lära sig att teckna innan det börjar förskoleverksamhet eller om 

barnet byter förskola så är det av stor vikt att man meddelar personalen om att barnet kan 

tecken. Ifall detta inte förs vidare kan barnet välja att sluta med tecken då det upptäcker att det 

inte uppmärksammas och förstås. (Westerlund, 2009:72) 

 Jag tänker att denna undersökning kan vara till hjälp för de som känner sig tveksamma till 

användningen av tecken som stöd och som vill veta mer. Detta kan vara oavsett om du är 

pedagog som vill börja jobba med tecken som stöd eller förälder som vill få en större 

uppfattning om vad det innebär.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se hur fyra förskolor i mellan Sverige använder tecken som 

hjälpmedel i förskoleverksamheten utifrån pedagogernas perspektiv och om det endast är 

användbart för vissa barn eller om hela barngruppen kan ha nytta av det?  

Frågeställningar 

• Varför ska man använda sig av tecken med hörande barn/barn med särskilt 

behov av stöd? 

• Anser pedagogerna som jag har intervjuat för den här uppsatsen att teckenstöd 

är ett bra hjälpmedel för språkutvecklingen? 

• Vilka reaktioner ger föräldrar på de förskolorna jag har besökt för den här 

uppsatsen kring förskolans teckenstödsarbete? 

• Hur arbetar pedagogerna som jag har intervjuat för den här uppsatsen för att 

tecken som stöd ska bli ett stöd för språkutvecklingen? 
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Metod och material 

Jag har genomfört denna studie genom att göra kvalitativa intervjuer med förskollärare och 

föräldrar till barn på förskola. Jag har även lämnat frågeformulär till föräldrar på de förskolor 

jag besökt för att kunna jämföra deras syn med pedagogernas. Jag baserade dessa val på att 

det bästa sättet att få information om arbetssätt med tecken och attityd till arbetet kvalitativ 

intervju och genom att använda en kvalitativ intervju kunde jag få fram den jag intervjuades 

egna erfarenheter, känslor och tankar på bästa sätt (Dalen, 2008:9). Eller som Kvale (2002 

enligt Dalen, 2008:11) säger så är den kvalitativa forskningsmetoden till för att komma åt 

intervjupersonens synpunkt, deras livsvärld och för att kunna formulera en mening i deras 

upplevelser innan man försöker vetenskapligt förklara dem. Det är just detta som jag var ute 

efter att förstå pedagogernas erfarenheter kring tecken, syn på det och tankarna bakom deras 

arbetsätt med tecken. För att få reda på föräldragruppens åsikter och tankar passade det bättre 

med ett kvalitativt frågeformulär då den kunde ge möjlighet att förstå föräldrarnas tankar 

utifrån resultaten (Stukát, 2011:49)   

Jag valde ut två kommuner som båda ligger nära Stockholm för att kunna se ett bredare 

perspektiv i min studie än om jag enbart såg till en kommun. Min tanke var att se om man kan 

se att arbetet kan skilja sig från kommun till kommun eller om det är mer troligt att arbetet 

sker på samma sätt oberoende av plats.  

I den ena kommunen var det fler barn som hade svenska som modersmål och i den andra var 

det många av barnen som hade ett annat modersmål. Barnen på de avdelningar som jag har 

besökt var mellan 2-6 år. Jag har intervjuat tre förskollärare (ena var även specialpedagog) 

och två barnskötare på fyra förskolor som arbetar mer eller mindre aktivt med tecken som 

stöd. Jag fick kontakt med dem genom personliga kontakter samt att jag ringde runt och 

frågade om deras arbete med tecken som stöd. Jag upplevde det rätt svårt att hitta förskolor då 

det inte är många som arbetar aktivt med tecken. Vissa svarade att de har jobbat förr när de 

hade ett barn med särskilt behov men inte idag då de inte har ett barn med särskilda behov på 

förskolan. Men jag lyckades till slut hitta fyra olika förskolor. 

Intervjuer 

Jag valde att genomföra mina intervjuer utifrån ett ostrukturerat mönster vilket betyder att jag 

hade öppna frågor som inte tvunget följde en fast ordning (Larsen, 2009:84). Innan 

intervjuerna lade jag upp en intervjuguide (se bilaga 1) för att ha som stöd under intervjun. 

Jag valde denna metod för att kunna ha möjlighet till att ändra frågorna utefter de svar som 



6 

 

jag fick under samtalen. Larsen (2009:27) påpekar att det är en fördel med att intervjua att 

man då kan ställa följdfrågor för att få djupare svar och det var just därför jag valde att lägga 

upp mina intervjuer på det sättet jag gjorde. 

Intervjuerna genomfördes på förskolan i ett enskilt rum där vi kunde samtala i lugn och ro. 

Intervjuerna spelades in då det är något som rekommenderas vid kvalitativa intervjuer 

eftersom det är viktigt att få med de exakta orden som sägs (Dalen, 2007:33) och 

transkriberades sedan för att det skulle vara lättare att återgå till vad som blev sagt och lättare 

kunna referera till det i analysarbetet. Jag är även medveten om att det resultat jag fått fram 

kan skilja sig beroende på vem som blir intervjuad då en intervju är baserad på informantens 

egna tankar och erfarenheter och dessa skiljer sig från person till person. Så intervjuer med 

andra personer skulle kunnat ge ett annat resultat. 

Frågeformulär 

För att få föräldrars perspektiv på arbetet med tecken som stöd så gjorde jag ett ostrukturerat 

frågeformulär. Jag gjorde detta val för att kunna nå fler föräldrar än om jag intervjuade dem 

och om man använder ett ostrukturerat frågeformulär får informanterna möjlighet att själv 

formulera sitt svar på samma sätt som i en intervju fast skriftligen (Stukát, 2011:49). 

Jag började med att skriva ett missiv (Stukát, 2011:53) där jag berätta vem jag är och varför 

jag lämnat ut frågeformuläret samt hur det kommer att användas. Jag såg även till att 

informera om att jag följer de forskningsetiska principerna. Samt att betona min tacksamhet 

för svar och hjälp (se bilaga 2). Jag lämnade frågeformulären på förskolorna i samband med 

intervju och kom tillbaka efter en vecka för att hämta svaren. De reaktioner jag fick på 

frågeformulären skilde sig väldigt från förskola till förskola. På en förskola var det ett glatt 

välkomnande av frågeformulären och på en annan var de lite mer osäkra och på om de fick 

lämna ut det och ville prata med sin chef först. De sade även att jag inte skulle ha för höga 

förhoppningar på svar om de lämnades ut då deras föräldrar var dåliga på att svara på 

frågeformulär och att många föräldrar inte hade den bästa ”svenskan” så att de skulle känna 

sig bekväma med att svara. 

Det visade sig att jag fick svar från en förskola som jag besökt så jag fick inte ut så väldigt 

mycket resultat från frågeformulären. Den förskolan som jag fick svar från var den som 

visade positiv reaktion till frågeformuläret. Men jag har ändå gjort valet att ta med de svar jag 

fått i min analys då de kan ge en liten uppfattning kring föräldrars uppfattning om tecken. 
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Men jag är väl medveten att svar från en förskola inte ger någon allmän uppfattning därför 

lägger jag inte någon större vikt på frågeformuläret i analysen. 

Etiska principer 

När jag genomfört mitt arbete har jag tagit hänsyn till det olika forskningsetiska principer som 

finns formade utifrån Humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Stukát2011:138). 

Jag kommer här gå igenom de olika principerna samt hur jag har följt dem under mitt arbete.  

Först är informationskravet som handlar om att den som blir berörd av studien ska vara 

informerad om dess syfte och att deltagandet är frivilligt. Detta har jag följt genom att jag 

informerade de som jag intervjuat från första kontakten samt att jag skrev i informationen i 

mitt missiv. Sedan har vi samtyckeskravet som handlar om deltagare har rätt att själva 

bestämma om de ska delta i studien. Detta gjorde jag genom att jag lät samtliga personer 

själva göra valet om de ville vara med eller ej. Följande punkt kallas för 

konfidentialitetskravet och det handlar om att skydda de deltagandes anonymitet. Man ska 

se till att skydda alla som deltar i studien så att ingen kan identifieras. Detta har jag gjort 

genom att sätta fiktiva namn på personer och platser när jag skriver texten. Samt att jag har 

informerat de deltagande personerna om detta.  Jag har valt att kalla förskolorna för Solen och 

Stjärnan i den första kommunen och Månen och Planeten i den andra kommunen. Den första 

kommunen är den kommunen som hade en större mångfald i barngruppen och andra 

kommunen hade fler barn med svenska som modersmål. Sist har vi nyttjandekravet som 

berör att all information enbart är till för forskning och inte kommer lämnas ut för annan 

användning. Det kommer dock bli tillgängligt genom den färdiga uppsatsen.  Detta är även 

något som jag såg till att informera om till samtliga berörda. (Stukát, 2011:138ff) 
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TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

Det finns två kategorier för användning av teckenstöd och det är Tecken som stöd (TSS) och 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Det är olika 

formuleringar till att arbeta med tecken som komplement till talet. Skillnaden är att TSS 

används främst till vuxna som fått hörselskada och TAKK till barn med hörselskada. Då mitt 

fokus ligger på barnet så kommer jag att gå igenom TAKK. 

Teckenstöd används i samband med talet för att underlätta och stödja i språkutvecklingen. De 

grundar sig i teckenspråket men man använder inte alla tecken utan plockar ut huvudord och 

säger dem samtidigt som man tecknar. Vilka tecken som används kan anpassas utifrån barnet 

och dess kunskaper. Tecken används som stöd för de som har svårigheter av något slag med 

sitt tal men även för de som har fått har en utvecklingsstörning och genom den har brist i sin 

kommunikation-, språk-, talutveckling. Arbetet anpassas utefter individen då man kan ha 

olika stora svårigheter och det är även viktigt att den som tecknar får stöd från sin omgivning 

genom att även de introduceras för tecken för att kunna skapa en möjlighet till 

kommunikation. Detta gäller såväl familj som de den tecknande möter i skola/förskola helt 

enkelt alla som är i närheten av den som har ett behov för att kunna skapa en gemenskap och 

hjälp i kommunikationsutvecklingen. (Heister Trygg, 2004:19ff) 

TAKK utvecklades under 70-talet i Sverige och var då avsett för att underlätta inlärningen av 

svenska hos döva barn. Under 80-talet utvecklades det vidare till teckenkommunikation eller 

tecken till tal som det också kallats. Det var nu som det började ges kurser inom ämnet. Under 

90-talet började man ifrågasätta metoden en del samtidigt som det började blir mer etablerat 

under slutet och 90-talet och 20-talet. Det är bristen på resurser, policy för användning och 

kunskap som gör att metoden inte fått den önskvärda ställning som man hoppats på berättar 

Heister Trygg (2004:13) utifrån sin egen text från 2002.  

Det finns flera fördelar med TAKK till exempel att tecken kräver mindre finmotorik än talet, 

tecken påverkar flera sinnen genom att man kan både se och känna tecken, det ökar 

koncentrationen genom att tecken stannar kvar längre tid än ett ord, tecken tydliggör det 

talade språket, tecken är mer konkreta då tecknet ofta liknar det som det beskriver och tecken 

är en naturlig del av det medfödda uttrycksättet genom att man använder sitt kroppsspråk. 

(Olsson, 1983; Andersson, 1985; Andersson, 2002; Andesson, 2003; Heister Trygg m.fl., 

1998; Rydeman, 1990: enligt Heister Trygg, 2004:13) 
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Teckenspråk 

Många kan nog tro att teckenstöd och teckenspråk är samma sak men så är inte fallet. 

Teckenspråk är ett eget språk med en egen grammatik medan teckenstöd enbart tecknar 

huvudord och är en förenkling av det talade språket (Heister Trygg, 2004:16). Teckenspråk 

räknas som ett av Sveriges minoritetsspråk men det är inte officiellt. Teckenspråk är de dövas 

språk, men inte alla döva följer samma teckenspråk utan varje land har sitt egna teckenspråk. 

Det är format på olika sätt beroende på vilket land och kan liknas vid olika dialekter. (Svenska 

språknämnden, 2004:55ff)  

Arbetsmaterial och utbildning 

Det finns flera företag som erbjuder förskolor kurser i tecken som stöd. Det är lätt att finna 

information kring dessa på internet. Under dessa kurser får man dels lära sig kring tecken som 

stöd, vad det innebär och hur man tecknar. Sen är det mycket upp till enskilda personen hur 

man går vidare med kunskapen. För att få en uppfattning kring exempel på material som finns 

för att arbeta med tecken som stöd har jag undersökt företaget Teckenhatten 

(www.hattenforlag.se).  De har en butik där man kan beställa material och en sida för 

inspiration. Det man kan finna här är olika faktaböcker, sagoböcker, spel, film med sånger 

och lekar (Sånghatten), dataspel, ficklexikon, teckendockor, skivor med material för att skapa 

egna tecken som kan användas till spel, böcker, planscher eller album (www.hattenforlag.se 

/butiken/tecken).  

Det finns även en applikation för mobilen att ladda ner med lexikon, även denna från 

Hattenförlag. Men även många andra applikationer finns att hitta från andra som till exempel 

en som är ett komplement till boken ”Teckenkommunikation GRUNDBOK” av Barbro 

Magnusson (2008). 

Tisell (2009:50ff) tar upp lite tips för eget material till arbetet med tecken. Hon säger bland 

annat att man ska utgå från barnens intressen när man väljer tecken och använd gärna bilder 

där barnen själva finns med för att öka intresse för materialet. Hon tar sedan upp att man kan 

klistra in tecken i barnens favoritböcker som material då det kan bidra till att barnen blir 

påminda om tecken. Annars talar Tisell om affischer och bordstabletter som visar tecken för 

att skapa intresse och påminna barnen. Hon menar att genom att kombinera aktuella ämnen 

med tecken blir det roligare och intressantare för barnen. (Tisell, 2009:50ff) 
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Teori  

Under följande kapitel kommer jag att gå igenom några väsentliga teorier och centrala 

begrepp. Det finns ett flertal olika teorier kring språkutveckling och jag kommer att gå in lite 

på två av dem som jag anser är väsentliga för studien för att sedan kunna koppla dem till 

analysen. 

Då det finns olika teorier kring språkutveckling så ger det stor möjlighet att göra egna 

tolkningar och se samband. Genom att man sätter sig in i de olika teorierna som finns kan 

man lättare förstå konsekvenser av det synsätt man har och få möjlighet att reflektera över 

barnets språkutveckling går till. Jag kommer även ge en förklaring till vad tecken som stöd 

innebär och hur det kan användas. För att kunna förstå meningen med tecken är det en fördel 

att man vet hur språkutvecklingen går till och vad för svårigheter som kan finnas i den 

processen man går igenom när man utvecklar sitt språk.  

Språkutvecklingen är en process som startar redan vid födelsen då barnet börjar försöka göra 

sig hörd och förstådd, detta sker via rösten och kroppen. Det som är viktigt här i början är de 

vuxnas respons på barnets försök till kommunikation då detta bidrar till formandet av språket. 

Genom de vuxnas aktiva deltagande förs det kulturella och biologiska över till barnet som lär 

sig att tänka utifrån det. Det lilla barnet lyssnar mycket aktivt till allt som sägs, sjungs och 

upprepas och tar in kunskap om det. Ekström poängterar i Lindös bok ”Det tidiga språkbadet” 

att det är viktigt att man gör pauser och bjuder in barnet i samtalet så att de ska lära sig förstå 

samtalets uppbyggnad (Lindö, 2010:61).  Genom att barnet lyssnar så lär de sig melodin i 

språket och detta sker väldigt tidigt.  

Tidig språkutveckling 

Jag kommer nu gå igenom de olika stadier som barnet går igenom i sin tidiga språkutveckling, 

för att ge en inblick i vad barnen lär sig när och hur man kan veta att de kan ta in kunskap och 

användning av tecken.  

Under de första två månaderna kommunicerar spädbarnet mest genom skrik och grymtningar. 

Detta går vid cirka tre månaders ålder över till joller, det vill säga barnet börjar upptäcka och 

testa sina stämband. Barnet har upptäckt ett sätt att ge respons på. Vid cirka 4-6 månaders 

ålder börjar barnet att experimentera mer och mer med ljuden de kan skapa och det blir längre 

slingor och olika toner. Det är även nu som barnet börjar lära sig att skilja på mänskligt tal 

och andra ljud. När barnet är mellan 7-12 månader gammalt utvecklas jollrandet och det blir 

flera långa konsonanter men även några vokaler. Nu börjar föräldrar mer och mer engagera 
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sig i barnets ljud och försöka tolka det och få fram ord. detta bidrar till att barnet lär sig att 

uppfatta den sociala språkkultur som finns. Det börjar uppstå lättare dialoger mellan barn och 

förälder med turtagningsfrågor i och med att barnets första ord brukar uppstå nu. Barnet börjar 

nu även att imitera förälderns miner, språkljud och gester. (Lindö, 2009:63, Svensson, 

2009:74ff)  

När föräldern talar med barnet använder de sig av ett barnapassat tal (Svensson, 2009:78). 

Vilket innebär att man har en ljus ton, talar sakta och tydligt och gör många pauser. Detta 

bidrar till att barnet får lättare att urskilja de olika språkljuden som finns och sortera dem. En 

annan sak som är vanlig att man gör är att man upprepar ord i synnerhet de ord som är av 

betydelse i det man säger. Enligt Svensson (2009:78) så finns det studier som visar på att 

barnanpassat tal gör så att barnet lättare börjar tala än om man använder ett vuxen anpassat 

språk. Hur anpassningen av talet ser ut ändras i samband med att barnet blir äldre och lär sig 

mera.  

När barnet når ettårsåldern börjar jollret mer och mer ändras till ordliknande kombinationer. I 

detta stadie behöver barnet få mycket socialt stöd det krävs att man ger barnet tid, att man 

försöker tolka barnet och visa att man förstår så att barnet vill fortsätta lära. För att hjälpa 

barnen att utveckla sitt språk kan man använda sig av aktiviteter som sång, bokläsning och 

språklekar vilket även bidrar till en utveckling av den sociala samspelsförmågan (Svensson, 

2009:79). Vid cirka tvåårsålder börjar barnet använda sig mer av språket och de förstår främst 

mer än de kan uttrycka själva. Barnet har fått in många språkljud nu men inte alla och det kan 

därför vara svårt att förstå vad barnet vill få sagt, vilket kan leda till missförstånd som kan 

vara frustrerande för såväl vuxen som barn. Det är även i denna ålder som barnet börja skapa 

tvåordssatser som kan bidra till att det blir lättare att förstå vad barnet vill få fram när de 

uttrycker sig. Barnet använder sig främst av huvudorden när de kommunicerar. När barnet blir 

två och ett halvt år gammalt och upp till tre och ett halvt utvecklas barnets språkförråd och 

barnet pratar väldigt mycket med sin omgivning. Barnet börjar använda sig av flera ordklasser 

och försöka utveckla grammatik genom till exempel böjningar av ord. Barnet har inte funnit 

alla språkljud ännu vilket även innebär att de inte har full kontroll över sin talaapparat och kan 

ha svårigheter att få fram det som de vill säga. Det är dock viktigt att förstå att alla barn är 

olika och lär i olika takt så de angivna åldrarna är bara på ett ungefär och inget exakt. 

(Svensson, 2009:73ff) 
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Språksvårigheter 

När ett barn har problem med sin språkutveckling brukar man säga att barnet har 

språksvårigheter. De vanligaste problemen är sen språkutveckling, avvikande språkutveckling 

eller dyfasi.  Problemen kan ha att göra med språkets form (morfologi, syntax, fonologi), 

språkets innehåll (ordförråd, semantik) eller språkets användning (pragmatik). Då det är av 

vikt för barnets sociala liv att barnet får hjälp med sin svårighet så är det viktigt att man vidtar 

åtgärder när man upptäcker att ett barn har svårigheter av något slag. (Arnqvist, 1993:121–

122) Det är först när barnen är runt tre- fyraår som man kan ställa en språkstörningsdiagnos 

hos barn och den baseras oftast på att man märker att barnets språkutveckling är väldigt 

försenat i jämförelse med jämngamla barn. (Nettelbladt och Salameh, 2007:15) Nettelbladt 

och Salameh (2007:20ff) tar även upp att det finns tidigare forskning som visar att den enda 

orsaken som man har kunnat finna till språkstörning är att det är ärftligt. Sedan finns det olika 

faktorer som kan påverka språkutvecklingen såsom brister i hemmiljön, problem vid 

födsel/graviditet, öronsjukdomar/hörselproblem och kön. Hur en språkstörning ser ut kan vara 

väldigt olika beroende på person till person, man kan få samma diagnos men visa problem på 

olika vis. 

Andraspråksinlärning  

När man har ett annat modersmål än det som är förskolans majoritetsspråk  kan det vara svårt 

och ta tid att lära sig det nya språket. Barn i denna situation kan därför behöva extra stöd för 

att bli förstådda av både barn och vuxna. I och med att språk är uppbyggda på olika sätt så kan 

det skapa problem för barnet som försöker lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska 

fortsätta utveckla sitt modersmål. Detta kan leda till att det blir grammatiska fel i och med att 

barnet kan försöka forma fraser utifrån samma grammatik som modersmålet har. Det är dock 

inte bara grammatik som spelar in i inlärandet, med språk kommer även en kultur, tänkesätt, 

traditioner och normer. Med det nya språket kommer ett utvecklat tänkande, barnet får 

utvecklat tänkande genom att de får jämföra de olika språken. (Svensson, 2009:194ff).  

Man kan främja andraspråksinlärning genom att uppmuntra barnet att använda båda språken 

och lära ut vad olika ord betyder, genom att leka språklekar, och inkludera de andra barnen i 

båda språken. Helt enkelt visa uppmuntran och en positiv inställning till båda språken och låt 

barnet ta det i sin egen takt så att de finner en glädje i språket. Genom att inkludera gruppen i 

det andra språket så inkluderas barnet lättare i gruppen och kan snabbare känna en 

samhörighet med övriga. (Svensson, 2009:202) 
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Konstruktivistisk teori 

Den mest framträdande personen inom den konstruktivistiska teorin är pedagogen Jean 

Piaget. Svensson menar att Piaget talade mycket om det kognitiva och om att barnet utvecklas 

genom att själv skaffa sig erfarenheter och kunskap genom sina olika aktiviteter. Den 

kognitiva utvecklingen är det som ligger till grund för språkets utveckling. Barnet kopplar 

samman sina erfarenheter och utvecklar ett tänkande som leder till kognitiv utveckling. Det 

kommer sedan vidare till den språkliga utvecklingen och samspelet. Det språkliga samspelet 

påverkas mycket av miljön. Barnet utvecklas från att peka på något till att lära sig namnet och 

säga namnet.  Barnet ersätter handlingen med uttrycket. Barn vidareutvecklar sitt språk utifrån 

de hinder de möter i utvecklingen. I och med att man vill bli förstådd så anpassar man sig och 

börjar fundera över det och man förfinar tanken bakom handlingen. (Svensson, 2009:30ff) 

Man kan se denna utveckling som egocentrisk, barnet talar till sig själv och kan inte sätta sig 

in i rollen som lyssnare. Barnet ser först sig själv och vad det vill förmedla och först i ett 

senare stadie i utvecklingen kan barnet även lära sig att se andra men i början är det nuet som 

har betydelse och i synnerhet det egna nuet. (Arnqvist, 1993:30ff) 

Sociokulturell teori 

Den person som främst framträder inom det sociokulturella är pedagogen Lev Vygotskij. Han 

tog upp mycket om att människan utvecklas genom det sociala, kulturella och historiska. När 

det rör språkutvecklingen så är det främst det sociala som spelar stor roll, men även det 

biologiska och därför måste det studeras från alla vinklar. (Lindö, 201032ff) 

Vygotskij talar mycket om tänkandet och att tänkandet bidrar till att forma vår personlighet. 

Vi tänker och anpassar oss till vår miljö. Hos barn är tänkandet mest ett medel för 

kommunikation och är socialt. Men i och med att vi blir äldre påverkas vårt tänkande av vad 

vi möter och upplever i vårt liv. Därför hävdar Vygotskij att språket är ett redaskap för 

tänkandet. Vi tänker och talar med andra och genom att man samspelar med andra lär man sig 

nytt och utvecklar sitt tänkande. Så desto större samspel med andra som barnet möter desto 

mer utvecklas barnet i sin utveckling. (Vygotskij enligt Svensson, 2009:32ff) Det finns ett 

begrepp som Vygotskij skapade och det är den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp 

handlar om att man ska kunna finna var i sin utveckling det enskilda barnet är och möta dem 

där. Man ska kunna utmana barnet på rätt nivå utifrån dess förförståelse. (Vygotskij enligt 

Lindö, 2010:33) 
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Kommunikation 

Ordet kommunikation står för ett sätt att dela, att göra gemensam, att dela erfarenhet med 

någon annan. Människan har ett behov av att kommunicera för få fram känslor, informera om 

något, uttrycka önskemål, underhålla etc. (Heister Trygg, 2004:15). Kommunikation kan ske 

både verbalt och icke verbalt. Den verbala kommunikationen kallas för samtal. Den icke 

verbala kommunikationen sker genom att man använder kroppspråk, mimik och känsloljud. 

Dessa kan självklart även blandas in i den verbala kommunikationen. Om kommunikation av 

något slag sker mellan två eller fler personer kallas det för samspel. Samspela kan man göra 

även om man inte har ett utvecklat verbalt språk men samtala kräver denna utveckling då det 

sker med ord. Det samspel som sker utan verbal kunskap är det som man främst ser mellan 

förälder och det lilla barnet. En förälder lär sig att samspela och förstå sitt barn utan att 

kommunicera med ord, till exempel tolka barnets ljud och miner. När det lilla barnet 

kommunicerar är det främst genom ljud och kroppsspråk och de kommunicerar för att få sina 

grundläggande behov tillfredställda, det vill säga det som är här och nu. För att 

kommunikationen ska fungera krävs det att föräldern har en stark vilja till att förstå barnet och 

vilja är något som är allmänt viktigt när man ska kommunicera med någon. (Heister Trygg, 

2004:14ff) 

Heister Trygg (2008:27) tar upp att Blackstone och Hunt Berg (2007) sagt att om man som 

pedagog jobbar med barn som har kommunikationssvårigheter krävs det att man är lyhörd och 

öppen för olika sätt att kommunicera. Är man det kan man skapa bättre förutsättningar för 

lärande. Heister Trygg menar vidare att man ska anpassa sig efter barnet och ge barnet tid och 

tillfällen för att utveckla sin kommunikation. Om man gör det och uppmuntrar och bekräftar 

barnet kan man främja samspelet. (Heister Trygg, 2008:27ff) För att kunna tyda barns tecken 

måste man ha i åtanke att de inte tecknar ”rent” jämt på samma sätt som att barn inte talar 

”rent” till en början och att man som vuxen får träna sig på att tyda barnet (Heister Trygg, 

2004:18). 
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer jag gå igenom den tidigare forskning som jag hittat kring ämnet 

tecken användning i förskolan. (Detta var inte det lättaste att hitta då det inte har gjorts så 

mycket forskning kring ämnet i Sverige.) 

Prefekten och universitetslektorn Margareta Ahlström (2000:30) tar i sin avhandling 

Hörselskadade barn i kommunikation och samspel upp hur barn kan ha problem att lösa 

konflikter i och med att de saknar språkliga redskap för det, detta baserar hon på Ljungbergs 

text konflikthantering och social kompetens (1998).  Hon kom även in på att barn med 

hörselskada som erbjuds teckenspråk får en större möjlighet skapa relationer och ta del av de 

sociala sammanhang som uppstår. Genom tecken kunde de dela med sig av erfarenheter och 

känslor. Vilket bidar till att barnet kan utveckla social kompetens och få en utveckling även 

emotionellt och kognitivt. Ahlström ser teckenspråk som något som är gynnade för barn med 

hörselskada. (Ahlström, 2000:180) 

En nackdel med användningen av tecken som stöd som Ahlström (2000:179) tar upp har 

kommit fram från forskning är att genom tecken som stöd kommer inte alla ord fram. Det är 

den som tecknar som bestämmer vad som visas och har man då hörselsvårigheter blir man 

inte inkluderad på samma sätt och det kan uppstå svårigheter att förstå och till exempel lösa 

en konflikt. För att få ett fungerande samspel när det finns ett behov av tecken krävs det att 

den vuxna är konsekvent i sitt tecknande och inte utesluter tecken som skapar sammanhang 

eller sätter fel tecken till ordet vilket ger en negativ effekt på användandet och på 

utvecklingen av det sociala samt kognitiva. 

Docenten Monica Westerlund talar i boken Barn i början – språkutveckling i förskoleåldern 

om de fördelar som finns för att använda tecken i förskolan. Hon berättar om fem fördelar 

vilka är: 

o Tecken beskriver föremål eller visar en rörelse man gör till det man tecknar och därför 

är det lättare för barnet att lära sig än med ord som består av ljudkombinationer. 

o Tecknandet gör att taltempot saktas ner, vilket underlättar förståelsen hos barnet. 

o Barnet kan se hur tecknet formas och få hjälp av en vuxen att göra tecknet. 

o Tecknen kan vara samma på olika språk vilket underlättar för barn med annat språk. 

o Den verbala utvecklingen gynnas av att barnet lär sig tecken. (Westerdal, 2009:65) 
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Att samspela är ett sätt att kommunicera och utvecklingen av barnets kommunikation och 

språk stärks genom att de får en positiv och uppmuntrande attityd från sin omgivning 

(Bullowa et al, 1976 enligt Johansson, 1988:17). En sådan attityd kan vara extra viktig om det 

är ett barn med någon sorts språksvårigheter eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att man 

tidigt betonar vikten av komplement till talet som gester, mimik och tecken om barnet har 

svårigheter att tyda vanliga kommunikationsuttryck. (Johansson, 1988) 

Doktor Petitto (2001) talar om att många föräldrar är oroliga för att om man introducerar flera 

språk för ett litet barn kommer det skapa problem hos barnet. Att de är rädda att exponering 

för flera språk ska skapa en språkförsening eller språk förvirring och väljer därför att hålla sig 

till ett språk även om hemmet har flera språk. Men hennes forskning visar på att så inte är 

fallet. Oavsett om det är två talade språk eller tecken. Får de börja tidigt lär de sig skillnad 

lätt, lite äldre barn kan bli smått förvirrade till en början men reder ut det. (2001)  

Doktorerna Goodwyn och Acredolo (2000) genomförde en studie på cirka 100 stycken små 

barn som var 11 månader gamla. De hade som syfte att se ifall teckenanvändning var 

gynnsamt för barns språkutveckling och genomförde därför denna studie genom olika 

testgrupper där man antingen använde tecken eller inte. De genomförde språktest med barnen 

i olika åldrar och kom fram till att tecken är något som gynnar talutvecklingen. De barn som 

blev erbjudna tecken fick snabbare ett större ordförråd än de som inte fick tecken. De hävdar 

att tecken motiverar barnet till ökad kommunikation då det bidrar till att minska klyftan 

mellan barns kunskaps nivå och en svår uppgift. Genom att barnet blir förstådd av ett tecken 

blev det motiverat till att fortsätta med flera tecken. Det hjälper barnet att hitta sin roll i 

händelser som i detta exempel kommunikationen och genom att barnet får möjlighet till detta 

utvecklas de kognitivt. De diskuterade även kring varför föräldrar bör teckna med sina barn 

och kom fram till att de föräldrar som deltog i studien om och om igen kunde berätta om hur 

tecknandet bidrog till att de kunde förstå barnen lättare och få bättre möjlighet till att bättre 

interagera med varandra. Föräldrarna upplevde att när de kunde se och förstå barnets tecken 

slapp de mycket gråt och fick gladare barn. Goodwyn och Acredolo kunde inte se något skäl 

till att inte ta till vara på barns tecken och erbjuda dem flera som en hjälp i deras 

språkutveckling. (2000:19ff) 
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Analys och diskussion 

I följande kapitel kommer jag gå igenom min empiri och analysera den utifrån de begrepp och 

den tidigare forskning som jag har redovisat tidigare. Jag kommer genomföra analysen utifrån 

ett antal olika punkter som jag format från mina frågeställningar. Vid varje punkt kommer jag 

jämföra de olika svar jag har fått för att besvara frågan. Jag kommer främst att hänvisa till 

mina informanter utifrån de fiktiva förskolenamnen och inte utifrån den pedagog jag 

intervjuat då intervjun främst handlat om det arbete som sker på förskolan och inte den 

enskilda pedagogens arbete. Jag kommer att kalla de fyra förskolorna för Månen, Solen, 

Stjärnan och Planeten. Förskolorna hörde till två olika kommuner och det är Solen och 

Stjärnan som hör till samma kommun samt Månen och Planeten hör samman. 

Tecken på förskola – hur och varför? 

Arbetet med tecken på förskolan kan finnas av olika skäl och ske på olika sätt. Jag kommer 

här gå igenom hur förskolorna arbetade med tecken, med vilket material och i vilka 

situationer. 

Claesdotter hade observerat hur förskolan Hyacinten i Malmö arbetade med tecken i sången 

och berättandet. Att ta med tecken i sång är något som de flesta inom förskolan gör mer eller 

mindre. Många gör det nog och tänker att det bara är rörelser och inte att det kan vara stöd 

tecken. Är man en tecknande förskola som de jag har besökt har man lite mer tanke bakom de 

tecken som görs och återkopplar till dem med barnen för att se efter om de minns genom att 

de får se tecknet. Återkoppling på det viset var i synnerhet något som personalen på Månen 

jobbade med då de märkt att barnen gärna ville visa dem att de mindes ett tecken de jobbat 

med tidigare (Månen). 

På förskolan Solen la de stor vikt vid att man inkluderade alla barn i tecknandet och inte bara 

de barn som hade ett behov av det. De använde tecken mycket vid maten berättade pedagogen 

som jag talade med. Hon berättade att de ser till att få med alla vid bordet i tecknandet och på 

så sätt blev det en ”kul grej” också (Solen). Även Planeten såg en stor vikt av att arbetet med 

tecken skedde med alla och såg inkludering som något som var viktigt. De ansåg att tecken är 

viktigt för hela barngruppen då alla barn ska kunna kommunicera med varandra. Om man har 

ett barn som inte har talet är det viktigt att man ser till att det barnet kan få ett annat sätt att 

kommunicera och att de andra barnen får lära sig att kommunicera på samma sätt så de kan 

förstå varandra och på så sätt bli en grupp som kan inkludera alla (Planeten). Heister Trygg 

(2004:19ff) tar även hon upp vikten av att alla som är i kontakt med någon som har ett behov 
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av tecken bör bli introducerade för tecken för att kunna skapa en möjlighet till gemenskap och 

utveckling av sin kommunikation med andra. Westerlund (2009:69) tar upp en annan aspekt 

som kan visa på nyttan av att teckna med alla barn och det är ifall ett nytt barn börjar i 

gruppen som använder sig av tecken så kan det barnet redan kommunicera med övriga i 

gruppen då de har fått lära sig det sättet att kommunicera också. Pedagogen på Planeten tog 

också upp som jag nämnde att de såg vikten i att man gjorde på detta sätt då alla har rätt att 

kunna kommunicera och kan barnen flera olika sätt att kommunicera kan det förebygga 

problem med exkludering av nytt barn som har särskilt behov av stöd (Planeten). 

Samtliga förskolor berättade att de använder tecken vid sina samlingar och att barnen ofta 

försöker vara med och teckna eller blir uppmuntrade att teckna tillsammans. På Solen 

använde de sig av bilder vid samlingen för att lära sig. De kombinerade ord, tecken och bild 

och gjorde det tillsammans för att alla skulle få in tecknet och inte bara de som har ett behov, 

det blev mer en rolig aktivitet under samlingen (Solen). 

Forsberg och Rosqvist (2011:12) pratar om hur tecken får barnet att fokusera på den som 

tecknar och att det bidrar till samspelsutvecklingen hos barnet. Detta kunde pedagogen på 

Månen känna igen genom att de upplever att denna barngrupp som de tecknar med är en 

väldigt lugn och harmonisk grupp och de tror det beror mycket på att de lärt sig att fokusera 

på den som talar och att vara uppmärksamma vid samlingssituationer och liknande (Månen). 

Samlingen är även en av de situationer då mycket samspel sker och då barnen kan lära sig att 

utveckla sitt lärande och tänkande precis som de nämner inom den sociokulturella teorin. Vi 

lär och utvecklas genom det sociala samspelet där man får en möjlighet att använda sig av 

språket som är ett redskap för tänkandet. På Månen märkte de av hur barnen tänker vidare 

genom att de kunde komma flera dagar senare och visa ett tecken som de fått lära sig eller att 

de kom och visade ett tecken som de lärt sig på annat vis. Barnen började tänka mer och 

utveckla en vilja att finna mer kunskap (Månen). 

Att barnen blir lugna och harmoniska av teckenarbete kan hänga samman med att de börjar 

tänka och reflektera genom att de ser tecken. Tecken bidrar med att hjälpa barnen att utveckla 

sin kognitiva förmåga genom att det skapar en god miljö där barnen får nya erfarenheter när 

de ser nya tecken. Barnen upplever något nytt sätt att göra sig hörda på och det skapar ett tänk 

hos dem som på så sätt utvecklar det kognitiva (Svensson, 2009:30ff). 

Vid arbete med tecken finns det mycket material att tillgå om man är intresserad. Det 

vanligaste materialet som jag upplevde att förskolorna använde sig av var teckenkort och 
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affischer med tecken på. Genom dem kunde barnen se bild och tecken på samma gång. Tisell 

(2009:55ff) talar om att användningen av material av detta slag och att om man använder 

sådant som barnen är intresserade av och kan relatera till så blir det roligare och ger bättre 

resultat. 

På Månen hade de små teckenblock som barnen kunde använda sig av med olika tecken, de 

hade även satt upp planscher för till exempel färger och djur. De upplevde att barnen kunde gå 

och kolla på dem ibland. Men det som barnen använde sig mest av var alfabetet som de satt 

upp i hallen där både bokstaven och tecknet fanns samt varje barns bild satt vid deras 

begynnelsebokstav. Detta var ett uppskattat material hos barnen som gärna gick dit och ville 

berätta vilken som var deras bokstav och visade tecknet samtidigt som de sa. Barnen var i den 

åldern då intresset börjar komma för bokstäver och detta använde sig pedagogerna då av och 

fick med tecken för bokstäverna i samlingen (Månen). 

Pedagogen på Solen berättade om att de hade ett spel med tecken som de använt mycket förr 

men som nu hade blivit lite bortglömt i verksamheten. Det användes förr mer som något roligt 

och det ansågs inte riktigt att tecken var ett hjälpmedel på samma sätt som idag (Solen). 

På Planeten använde de sig inte så mycket av material utan såg mer vikten av att vara 

konsekventa med tecknandet med barnen. De hade inte hunnit jobba så mycket med tecken då 

det var en ny förskola och pedagogen berättade att de i framtiden nog skulle inkludera 

teckenplanscher och teckenkort. Pedagogen berättade om att hon på tidigare arbetsplatser 

hade arbetat mer med material och att de då sett att det var något som stöttade barnen och 

motiverade barnen ännu mer. Men de själva lade i dagsläget sitt fokus på att vara konsekventa 

och få med tecken i alla situationer som förekom under dagen (Planeten). 

Tecken som hjälpmedel 

På förskolan Månen ansåg de att arbete med tecken var ett väldigt bra hjälpmedel och det för 

alla åldrar. De jobbade själva med barn i åldrarna 3-4 år och de flesta hade ett utvecklat tal. 

De ansåg att det var till hjälp för barnen då det gjorde orden mer konkreta när de fick se ett 

tecken samtidigt som de hörde ett ord. De upplevde även att tecken kunde bidra till att barnen 

började reflektera mer när de fick se tecken i och med att vissa tecken är likadana för olika 

ord. Detta var något som de upplevt att barnen ifrågasatt och velat få förklarat att de tecknade 

något men sa fel ord till (Månen). 
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På Stjärnan hade de inte sett så mycket resultat av arbetet med tecken men de trodde på det 

som hjälpmedel. De ansåg att den andra avdelningens barn som inte arbetar med tecken men 

har ett annat modersmål än svenska fick mer hjälp av tecken då de inte är vana att använda 

tecken. De barnen tog snabbt in kunskap om tecken i och med att det blev något nytt för dem 

som de märkte att andra förstod (Stjärnan). 

På förskolan Solen upplevde de att barnen lärde sig väldigt fort om de har motoriken och att 

det var till hjälp för alla genom att det bidrog till att barnen kunde kommunicera med varandra 

oavsett om de hade särskilda behov eller inte (Solen). 

De pedagoger som jag mött har jobbat med barn i åldrarna 2-6 år förutom på Solen där de 

hade barn i åldrarna 1-5 år och jag fick därför inte så mycket upplevelse av arbetet med yngre 

barn men samtliga pedagoger ansåg att arbete med tecken skulle vara till en stor fördel för 

hörande barn som ännu inte utvecklat sitt talspråk. De såg inte att det fanns något som hette 

”för tidigt” för att börja utan var mer av inställningen ju tidigare desto bättre. Pedagogen på 

Solen berättade att de upplevde att de yngsta barnen fångade upp tecken väldigt lätt men det 

gjorde även 5-åringarna så de trodde det mest rörde sig om intresset för tecken (Solen). 

Pedagogen på Planeten hade tidigare jobbat med en grupp ettåringar och erbjudit dem tecken. 

Där hade de upplevt att barnen hade väldigt lätt för att ta in tecken och att barnen kunde ge 

svar till pedagogen genom tecken. Hon berättade som exempel att pedagogen kunde teckna 

till ett barn som blev ledsen när föräldern gick ”vart skulle mamma gå?” och att barnet då 

lugnade sig och svarade med tecknet för jobba. De kunde då bekräfta barnet och lugna barnet 

på så sätt (Planeten). Studien som Goodwyn och Acredolo (2000) genomförde var med barn i 

liknande åldrar och de fick fram liknande resultat, att barnen använde sig av tecken och fick 

en förmåga att förmedla sina tankar och bli lugnare i sin tillvaro. I denna ålder är barn väldigt 

mottagliga och vill lära sig mer och förmedla sina tankar och som Goodwyn och Acredolo 

hävdar så bidrar tecken till att barnet utmanas till att ta sig förbi hindret att tala genom att de 

visar ett tecken och får stöd av en vuxen som då säger ordet till dem. Barnet känner en 

motivation och vill lära mer precis som de upplevt på förskolan som Planetens pedagog jobbat 

på och hos andra, man kan se till det nyfikna barnet som vill utvecklas och lära mera 

(Planeten). Barn strävar efter att utvecklas och vill utmanas vilket de gör genom tecken. Inom 

den konstruktivistiska teorin så talar de om att barn som möter hinder i sin utveckling väljer 

att tänka över dem och vill finna ett sätt att förfina det som de kan för att ta sig förbi hindret 

(Svensson, 2009:30ff). 
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Forsberg och Rosqvist (2011:6) talar om användningen av tecken med bebisar och menar att 

man kan börja med barnet så fort de börjar kunna göra gester. De anser att tecken med 

småbarn bidrar till ett mindre utåtagerande barn då det blir förstått av sin omgivning genom 

tecknen. Pedagogen på Solen kunde relatera till det hos barnen med språksvårigheter då de 

blev betydligt mindre utåtagerande när de använde ett tecken som någon kunde förstå. Hon 

berättade att det fick ilskan eller frustrationen att fort omvandlas till en glädje över att få fram 

det man vill få fram (Solen). För att kunna teckna med småbarn krävs det mycket 

uppmärksamhet i och med att deras tecken kan bli lite annorlunda då deras motorik inte är 

helt utvecklad ännu precis som man kan koppla samman med det Heister Trygg (2004:18) 

säger om att det kan liknas vid att talet inte är rent än så är inte heller tecknen det. Det krävs 

att man lär känna barnet och lär sig att tyda barnets tecken. Helt enkelt ägna barnet 

uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet är dock viktig även om man inte tecknar då barnet 

behöver få bekräftelse i sitt försök till kommunikation. En aktiv vuxen som ser barnet kan 

lättare hjälpa till att stödja barnet när de försöker forma tal men inte får till det utan finner 

hjälp i tecken. Om den vuxna då säger ordet samtidigt hör barnet hur ordet låter och kan 

snabbare ta in. Barn behöver upprepning för att kunna lära sig hur språkljuden låter, så tecken 

är ett stöd för att underlätta för barnet att få fram det som de vill säga men ännu inte lärt sig att 

säga. 

Jag frågade pedagogerna om de kunde se något negativt med teckenarbetet och det enda som 

de kunde komma fram till var att det var att man inte kunde teckna när man hade något i 

händerna. Till exempel pratade pedagogerna på både Månen och Stjärnan om att vid 

läsningen skulle de gärna vilja teckna till det som de läser men att det blir svårt då man brukar 

hålla i boken. Pedagogen på Stjärnan berättade att hon hade funderat över om man hade ett 

stativ för boken eller något men att det inte kändes så smidigt det heller, de kände att där 

fanns ett problem. Tisell (2009:50ff) tog fram ett tips kring hur man kan inkludera tecken i 

läsningen och det är genom att man klistrar in tecken i barnens favoritböcker. Gör man det 

kan barnen bli påminda om dem när de får se bilderna eller om de läser boken själva. Barnen 

kan då själva ta initiativ till att göra det tecken som boken visar eller så kan pedagogen 

uppmuntra barnen att göra det tecken som man klistrat in. Det bidrar till en påminnelse för 

både vuxen och barn. 

Ahlström (2000) tar upp en annan punkt som försvårar arbetet med tecken och den stod 

pedagogerna själva för och det var hur konsekventa de var med att teckna. För att ta in tecken 

krävs det mycket upprepning och att man håller det vid liv så att säga. Samt som Ahlström sa 
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så krävs det att den vuxne tänker på vad som tecknas och inte övergår till talet för lätt. Den 

vuxne bestämmer över vad som blir tecknat eller inte och det påverkar samspelet som finns i 

kommunikationen då bristen på tecken leder till att alla inte blir inkluderade i samspelet på 

samma villkor. Ahlström menar att sådana brister i tecknandet kan leda till negativa effekter 

på samspelsutvecklingen hos barnet. Hur konsekventa de var på förskolorna jag besökt var 

olika, Månens förskola var väldigt konsekventa och försökte få med tecken i det mesta samma 

gällde på Planeten. Stjärnan sa att det nog kunde vara mer konsekventa än de var i dagsläget. 

Pedagogen där sa att mycket av skälet till att de inte var tillräckligt konsekventa berodde på 

att det krävs att man får respons från barnen för att känna en vilja att hålla arbetet igång. Om 

barnen inte visar att de tog in tecken kom de vuxna av sig och slutade. Pedagogen på Stjärnan 

sa själv att det var fel av dem och att de borde vara betydligt mer konsekventa i sitt tecknande 

då de ändå tror att det är en hjälp för barnen (Stjärnan). Solen berättade att de hade blivit 

betydligt mer konsekventa nu den senaste tiden då de hade fått barn med stora 

språksvårigheter. Pedagogen på Solen nämnde också vikten av att få respons från barnen och 

att de som vuxna ofta fick utmana varandra för att inte komma av sig med tecknandet. (Solen) 

På Månen tog de upp att det är lika viktigt att de som vuxna tecknade med varandra för att 

lära sig och kunna plocka upp barnen i tecknandet. De tänkte att om de lär sig gemensamt blir 

det lättare att vara konsekventa med det och att om de inte själva håller liv i tecknandet 

kommer de glömma bort precis som med andra språk (Månen). 

Det fanns olika vägar som pedagogerna tagit för att lära sig tecken. På Månen, Planeten och 

Solen hade de gått kurser och på Stjärnan hade de utgått från ett spel de hade och byggt vidare 

därifrån genom att chefen plockade in en pedagog från kommunen som höll kurs på förskolan. 

Många som arbetade då och som gick den kursen har slutat i dagsläget. På Månen talade de 

mycket om att de tecknande tillsammans för att lära sig mer tecken och tittat i böcker och på 

filmer på internet som visar tecken. De ansåg att filmerna var bästa medlet för att lära sig då 

bilder och text kan vara svårtolkade medan filmen visar direkt hur det ska se ut. De nämnde 

även att de hade upptäckt att det finns både ficklexikon och mobilapplikation som de använde 

sig av (Månen). De använde det främst när de var ute för att lätt kunna koppla något som 

skedde ute till ett tecken. Pedagogen på Planeten sa att hon hade en applikation som hon 

kunde ta hjälp av ifall hon glömde något tecken men hon ansåg att det var en väldigt otydlig 

beskrivning av tecken på applikationen (Planeten). Den applikationen hon hade var ingen av 

de två som jag hade sett utan en annan. Det finns flera olika applikationer och vissa kan vara 

bättre än andra så att det kan vara bra att se på olika och inte ta den första. De som jag 
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undersökte (se sid.12) var de som jag ansåg vara störst och mest givande, men man kan tycka 

olika. 

Föräldrars åsikter om arbetet med tecken enligt pedagogerna 

Arbete med tecken har som bland annat Westerlund (2009), Forsberg och Rosqvist (2011) 

sagt fått en del orosreaktioner från föräldrar. Den oro det handlar om är att tecken med barn 

utan utvecklat tal ska få problem med sin talutveckling på grund av att de känner sig bekväma 

med att teckna. Eller att barnet ska nöja sig med att bli förstådda genom det sättet. Under mina 

intervjuer ställde jag denna fråga till pedagogerna ifall de upplevt oro från föräldrar. På 

Månen berättade de att majoriteten av föräldrarna visade en positiv inställning till arbetet och 

att de mest såg det som en rolig grej för barnen och en ny kunskap vilket alltid är positivt 

(Månen). 

På Stjärnan hade de en del barn som hade svårigheter med sitt språk och i och med att de lät 

alla barn använda sig av tecken så hade de fått lite reaktioner från några föräldrar som var 

oroade att det skulle framstå som att deras barn inte kunde eller var ”dumma” om de fick 

jobba med tecken. Men de flesta reagerade positivt till arbetet (Stjärnan). 

Solen hade inte fått så mycket reaktioner från föräldrar. Några föräldrar trodde att det hämmar 

den verbala utvecklingen och har sagt rent ut att de inte tycker att de är något som är bra. 

Många av föräldrarna hade uttryckt att det är bra men inte just för språkutvecklingen. 

Föräldrarna såg glädjen och har sett en positiv utveckling i arbetet de gör dock är tecknandet 

en väldigt liten del av arbetet de gör med barnen som har språksvårigheter. Pedagogen ansåg 

att det hade varit bra om föräldrarna var intresserade av tecknande så de kunde teckna hemma 

men intresse finns inte så de har inte erbjudit dem någon vidare utbildande information om 

tecken (Solen). 

Som förälder vill man alltid sitt barn väl och att de ska utvecklas på bästa sätt. Tecken är 

något som föräldrarna mest ser som ett roligt inslag i verksamheten då de inte själva förstår 

värdet i det riktigt. På Solen var tecken något som föräldrarna såg som likvärdigt med att de 

sjöng sånger. Det fanns bara där tillsammans med allt annat och var något som barnen tyckte 

var roligt och som de gärna ville visa hemma att de fått lära sig (Solen). De flesta 

pedagogerna berättade att barnen brukade visa tecken för sina föräldrar hemma och att 

föräldrarna då kunde visa lite nyfikenhet kring tecken då de ville förstå vad barnet visat för 

dem. Planeten tog upp det som exempel att ett barn hade gått hem och visat ett tecken när det 

fick frågan om vad för smörgås han ville ha och då hade barnet gjort tecknet för hård vilket 
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föräldern inte förstod och då frågade på förskolan (Planeten). Barnets uppvisande av ny 

kunskap ledde till en nyfikenhet hos föräldern på ett positivt sätt. Även Månens föräldrar hade 

fått uppleva sådana här situationer med sina barn berättade pedagogen. Barnen visade tecken 

för sina föräldrar och ville lära dem. De upplevde det som att det blev roligt för barnen att 

kunna något som föräldrarna inte kunde och att även föräldrarna tyckte det var positivt att 

barnen fick lära sig något som inte alla kan (Månen). 

Denna oro som vissa på förskolorna upplevt att några få föräldrar visat stämmer överens med 

vad Petitto (2001) sett i sin forskning. Så oron över påverkan av språket finns hos föräldrar 

överallt. Men som Petitto kommit fram till i sin forskning finns det inget skäl till denna oro. 

Barnen lär sig att skilja på språken och vet vilket språk som flest förstår och som då blir lättast 

och det som de väljer att använda sig av för att kommunicera. Pedagogen på Planeten talade 

om att denna oro var betydligt större förr och att idag finns det mycket som visar på att tecken 

är ett bra stöd och hjälpmedel för barnen så det finns inget skäl till denna oro. Det faller sig 

naturligt för barnet att använda sig av talet när de lärt sig de då de hellre vill använda 

händerna till leken än till tecken (Planeten). 

Påverkan på språkutvecklingen 

I och med att tecken kan användas i flera olika syften kan påverkan på språkutvecklingen se 

annorlunda ut. Därför kommer jag här dela upp det utifrån de olika syftena till användning. 

Dessa är: barn med särskilda behov, barn med språksvårigheter, barn med annat modersmål 

samt hörande barn med och utan utvecklat tal. 

Barn med behov av särskilt stöd 

Det finns många olika sorters särskilt stöd och som kan ge ett skäl till att tecken 

rekommenderas som hjälpmedel till barnet. Det kan vara att barnet har fått en diagnos som 

hörselskada, autism eller Downs syndrom, men det kan även vara att barnet har 

språksvårigheter av något slag. I dessa fall brukar det vara en specialpedagog eller logoped 

som är inblandad för att i samråd med föräldrar och pedagoger hitta ett bra sätt för barnet att 

kunna kommunicera.  

På förskolan Stjärnan hade de haft ett barn som inte hade något utvecklat språk, och som även 

hade problem med motoriken men han kunde en del tecken. Hos detta barn kunde de uppleva 

den glädje han fick av att bli förstådd. Pedagogen berättade att detta barn kunde vara väldigt 

utåtagerande, men att detta minskade när de började med tecken då barnet insåg att det var 
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någon som förstod vad han ville förmedla. Då behövde han inte vara utåtagerande. Tecknen 

fick barnet att gå från utåtagerande till lugnare och betydligt gladare (Stjärnan). 

Månen hade ett barn som hade en hörselnedsättning i gruppen och som använde tecken 

hemma. De berättade att de andra i gruppen kunde känna att hon kunde något som de inte 

kunde och detta något blev åtråvärt. Tecken bidrog till att de såg det positiva. Istället för att 

fokus hamnade på vad hon inte kunde så blev det på vad hon kunde (Månen). 

På Planeten hade de barn som behövde tecken på grund av särskilda behov och där såg de att 

det gav barnen väldigt mycket då de fick ett sätt att kommunicera med andra. De såg även 

vikten av att erbjuda tecken till dessa barn samt att de som inte hade samma behov bidrog till 

att barnet kunde inkluderas i gruppen bättre och detta skapade då en glädje hos barnet. 

Ahlström (2000) tog upp detta om att genom att erbjuda barn med hörselskada ett språk som 

teckenspråk så kan de lättare förmedla sina tankar och utvecklas socialt. Detta kan liknas med 

barn som även har svårigheter. De har båda problem med att kommunicera och blir erbjudna 

ett språk. Detta leder till att de kan förmedla och utvecklas vilket skapar den glädje som 

pedagogerna upplevt då alla känner en glädje av att bli förstådd. Precis som pedagogen på 

Planeten sa, alla har rätt till ett språk för att bli en del av gruppen och får man det växer man 

som person (Planeten) och det är just det som Ahlström också menar med ett erbjudet språk 

utvecklas man socialt, emotionellt och kognitivt. Johansson (1988:17) poängterar utifrån 

Bullowa et al (1976) vikten av en uppmuntrande och positiv attityd för att stödja språk och 

kommunikationsutvecklingen hos barnet som har svårigheter. Genom att man gör tecken till 

en positiv upplevelse för hela gruppen kan det bidra till den positiva stimulans som barnet 

med svårigheter behöver för att vilja och kunna utvecklas. Ska man se till Månen som 

exempel så blev barnet med behov av tecken en del av gruppen genom att de andra såg det 

som att hon kunde något mer än dem och de ville kunna samma sak som henne (Månen). 

På Månen såg de hur man genom att föra in tecken i verksamheten kan bidra till att barnens 

syn på funktionsnedsättning ändras. De lär sig att problem med till exempel hörsel inte är 

något farligt utan de blir vana och blir lättare öppna och toleranta kring det. Deras tanke var 

att det kan bidra till att barnen återkopplar detta tänk oavsett vilken funktionsnedsättning de 

möter. 

Barn med annat modersmål 

På förskolan Solen hade de erfarenhet av tecknande med barn med annat modersmål. De 

berättade att de hade flera barn med annat modersmål än svenska och att de försökte teckna 
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mycket med de barnen och att de hade märkt att barnen hade lätt att ta in tecken och sedan 

bygga vidare på talet från det. Genom att pedagogerna sa tecknet barnet visade samt 

bekräftade att de förstått (Solen). 

 Svensson (2009:202) talar om vikten att bekräfta och visa en positiv inställning till båda 

språken och hur det kan vara till hjälp för barnets vilja att fortsätta lära sig. Svensson berättar 

om fördelar med att inkludera hela gruppen i språken och det går även att ta med tecken i det 

för att bidra med ytterligare hjälp i förståelsen av det nya språket och att få känna sig som en 

del av gruppen. På Månen hade de haft ett barn som började hos dem som hade ytterst lite 

svenskt tal. Det barnet upptäckte snabbt de tecknen som fanns och kopplade dem fort och 

visade upp för pedagogen. De upplevde att tecken blev ett stort stöd för barnet och använde 

dem främst kring grundläggande behov. Idag kunde det barnet tala svenska utan problem 

(Månen). Planeten hade ingen större erfarenhet av arbete med tecken till barn med annat 

modersmål än svenska men pedagogen tänkte att det nog hjälper barnen på samma sätt som de 

som håller på att utveckla ett första språk. Att de lär sig se samband och kan se det som en 

hjälp att kunna kommunicera med andra på ett sätt som de båda kan förstå. Pedagogen på 

Planeten ansåg att tecken borde vara något som kunde bidra till att man kan förstå andra som 

talar ett annat språk på ett bra sätt då många tecken är genmensamma (Planeten).  

Hörande barn 

Att använda tecken med hörande barn som redan har utvecklat sitt tal ger ingen större effekt 

på deras språkutveckling då de redan har ett väl utvecklat talspråk. Det jag har uppfattat 

utifrån min studie är att användningen bidrar till en lugn och harmonisk gruppdynamik samt 

en glädje kring aktiviteten. Denna uppfattning har jag fått från både kommentarer av 

pedagoger samt föräldrar. De flesta föräldrar som svarade på frågeformuläret såg det som 

något roligt för barnen som de sedan gärna ville visa hemma. Ska man jämföra denna glädje 

med den glädje som andra språkfrämjande aktiviteter som sång, rim och ramsor kan ge så vill 

jag nog säga att tecken bidrar till en språkutveckling hos barnen, det bidrar med språkglädje 

och är ett bra redskap för vidare arbete.  

En annan fördel med att erbjuda tecken till hörande barn kan vara att det bidrar till 

inkludering av de barn som erbjuds tecken för att de har särskilda behov. Lär man alla barn 

tecken kan man inkludera även det barnet som har särskilt behov med den övriga barngruppen 

och de kan finna ett sätt att kommunicera med varandra på. Detta var något som de på Månen 

ansåg var viktigt som även togs upp tidigare kring deras arbetssätt. De såg till att erbjuda 
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tecken till alla så att de som hade behovet inte skulle känna att sig utpekade på något vis. De 

ville mer få det till en rolig aktivitet som inkluderade hela gruppen (Månen). Även Planeten 

såg att detta var väldigt viktigt då alla har rätt att bli förstådda och bli inkluderad i gruppen. 

Hörande barn som ännu inte har ett välutvecklat tal kan ha användning av tecken på ett annat 

sätt. När barnet börjar i förskola är de cirka ett år gamla och har då inte ett utvecklat tal. Enligt 

Svensson (2009:79) har barn i denna ålder ett större ordförråd som de förstår än vad de kan 

uttrycka med tal. Barnen använder sig mycket av de språkljud som de hunnit lära sig för att 

försöka få fram det som de vill berätta men det är inte alltid så lätt när den vuxne kanske inte 

förstår vad ljuden innebär då det saknas vissa språkljud hos barnet. Det är i dessa fall som 

tecken kan vara till hjälp. Barnet kan då finna stöd i tecknet som det fått lära sig och får höra 

ordet från den vuxna samtidigt vilket blir ett stöd att lära in de språkljud som gjorde det svårt 

att säga ordet. Barnet slipper känna frustration över att inte få fram det som det vill och den 

vuxna får ett sätt att förstå och hjälpa barnet vidare i utvecklingen av språkljud.  

Pedagogen på Planeten berättade om hur tecknandet bidrog till språkutveckling hos små barn 

då tecken bidrog till att man betonade orden mycket mer och skilde orden åt på ett annat sätt. 

När man talar så kan det vara svårt för barnet att höra när ett ord börjar och slutar medan om 

man tecknar så blir det betydligt tydligare. Hon tog exempel på ”ta på din röda mössa” där 

kunde det vara svårt för barnet att se vilka orden var och att det för dem kunde bli 

”rödamössa” men om de tecknade blev det betonat och åtskilt på ett annat sätt. Det blev då 

istället ”Röda Mössa” två olika tecken som betonades. Detta ansåg hon var till stor hjälp för 

barnen (Planeten). Denna betoning som uppstår är till stor hjälp för barnen i deras 

språkutveckling när de söker efter hur olika språkljud låter. Detta är som Svensson 

(2009:79ff) menar något som sker under en längre tid. Barnen behöver få höra olika språkljud 

för att kunna lära sig dem och vid betoning i det man säger så blir det tydligare för barnet att 

plocka isär de olika ljuden och skilja på dem. Denna betoning är även något som går in under 

det så kallade barnanpassade talet, man talar sakta och tydligt för att hjälpa barnet att urskilja 

ljuden, vilket Svensson (2009:78) menar det finns en del studier som stödjer och bekräftar. Så 

det som de tänkte på Planeten var att de kunde stödja barnets språkutveckling på detta sätt och 

genom att de tog med tecken blev barnen erbjudna ett sätt att kommunicera tills de lärt sig att 

forma det språkljud som finns i ordet som sägs.  
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Avslutande diskussion 

Att arbeta med tecken i förskolan är något som inte är särskilt vanligt utan förekommer mest 

när man får ett barn som har behov av det. Det finns dock mycket som talar för användningen 

av tecken med små barn har jag upptäckt.  

Användning av tecken som hjälpmedel är något som mest har fått positiva reaktioner upplever 

jag utifrån mina intervjuer och de texter som jag har läst. Det finns en del föräldrar som kan se 

det som något negativt för sina barn men det var betydligt vanligare förr mot idag. Det som 

ansågs vara negativt var tron om att tecknande barn ska sluta utveckla sitt talspråk. Detta är 

något som alla insatta jag stött på genom texter och intervjuer slår bort. Barn kommer alltid att 

välja den väg som är lättast och det blir i slutändan alltid talet. Det som talar för att talet går 

före är bland annat att det är fler som förstår det, det går snabbare att säga något än att teckna 

det och sen främst för barn så vill de gärna ha händerna fria för leken vilket de inte har när de 

tecknar. Majoriteten av de föräldrar som finns på förskolorna jag besökt har dock visat sig 

positiva till arbete med tecken enligt pedagogerna. Det var inte alla som såg det som ett 

hjälpmedel utan mer som något roligt inslag i verksamheten. Detta är något som kunde bero 

på mängden av information som nått ut till föräldrar om arbetet samt intresset föräldrarna 

visar. Min upplevelse är att detta intresse kan skilja sig väldigt från person till person. 

Tecken är ett bra hjälpmedel för barns språkutveckling genom att det erbjuder barnet ett 

komplement till talet som är svårare att utveckla. Barn kan från tidig ålder prestera tecken och 

gester men talet kräver mer motorisk utveckling då det berör talapparaten. Ett barn som 

erbjuds tecken kan få fram sina tankar och bli förstådd av en vuxen eller kamrat. Ofta om ett 

barn visar ett tecken blir responsen från den vuxna att man upprepar och bekräftar ordet. Det 

blir den upprepning som barnet behöver för att lära sig, barn som får höra ett ord många 

gånger lär sig hur det låter och kan lättare ta in hur de själva ska forma ordet. Det är en viktig 

del inom språkutvecklingen och den kognitiva förmågans utveckling. Upprepning och 

kombinationen av tal, tecken och bild bidrar till att barnet startar att tänka och reflektera mer. 

Tecken bidrar därför till att vara ett hjälpmedel för tänkandet. 

Den vuxne kan bidra till att hjälpa barnet utveckla talet ännu mer genom att barnanpassa sitt 

tal och prata långsamt och tydligt med betoning. När man tecknar sker detta automatiskt 

genom att man kombinerar ordet med tecknet och på så sätt även skiljer dem åt på ett annat 

sätt. 
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För att arbeta med tecken krävs det att man själv är insatt i tecken så att man kan tolka och 

lära ut till barnen. Det kan krävas att man har ett stort tålamod och förmåga att se smågester i 

synnerhet om man jobbar med småbarn då deras motorik kan göra att tecknet ser lite 

annorlunda ut. Har man detta så kan det bidra till att barnet finner en glädje i tecken och 

börjar använda sig av det mer och mer. Utifrån mina intervjuer så har jag märkt att barnen har 

väldigt lätt för att ta in nya tecken. För att som vuxen lära sig tecken är det vanligast att gå en 

kurs, det svåra kommer senare att hålla det vid liv så att man kan använda sig av det i 

verksamheten. Då krävs det ett genuint intresse och en vilja till att använda det. Om man som 

vuxen kan se en glädje i användningen kommer även barnen få lättare att se denna glädje. Det 

behövs bli ett utvecklande samspel som främjar den sociala och kognitiva utvecklingen för att 

tecken ska få bästa effekt som hjälpmedel för språkutvecklingen. 

 Pedagogerna jag mött ansåg att det krävs mycket från dem för att få tecken att fungera i 

verksamheten. De behöver veta vad de gör och själva känna en glädje i att fortsätta med det 

även om barnen inte visar att de tar in det. Då tecken kräver mycket arbete från pedagogen är 

nog det ett stort skäl till att det inte har fått en större roll i verksamheten än det har i dagsläget. 

Det är betydligt lättare att lära sig en sång eller ramsa än att ta in teckenkunskapen. Om den 

vuxne inte känner någon glädje i användandet av tecken kommer de sluta använda sig av 

tecken eller kanske börja använda det på fel sätt som att sätta fel tecken på fel ord vilket då får 

motsatt effekt för barnet. Barnet ser då ingen nytta i det och tar till andra medel som 

utåtagerande. Många forskare som till exempel Ahlström, Goodwyn och Acredolo hävdar att 

tecken ska bidra till att minska frustrerande och utåtagerande barn då tecken får barn att lugna 

sig och fokusera på den som talar eller för att de fått ett sätt att kommunicera. 

Genom att införa tecken till en hel grupp kan man hjälpa barnen av flera anledningar. Det kan 

vara ett barn med behov av särskilt stöd som behöver tecken för att göra sig förstådd, det kan 

vara hörande barn som har utvecklat tal som finner en glädje i tecken, ett hörande barn som 

inte hunnit utveckla talet ännu eller ett barn med annat språk som kan göra sig förstådd genom 

tecken istället för sitt modersmål. Det som gruppen kan få ut av tecken gemensamt är att de 

kan skapa en bättre stämning då tecken gör att man kan inkludera alla genom att man erbjuder 

dem ett verktyg som de kan hantera och göra sig förstådda med. Det kan även bidra till att 

gruppen blir mycket lugnare och harmonisk då tecken bidrar till en minskning av 

utåtagerande. Mycket utåtagerande grundar sig i att barnet känner sig missförstått och om det 

är på grund av brist i språket kan detta åtgärdas genom att man tecknar till barnet. Detta lugn 



30 

 

kan även komma från att när man tecknar behöver man fokusera på den som tecknar och talar 

samt att talet blir automatiskt mycket långsammare vid tecknande. 

Mitt syfte med denna uppsats var att se ifall tecken är ett användbart hjälpmedel i 

verksamheten och för vilka? Utifrån denna uppsats kan jag inte se något skäl till att man inte 

ska ha med tecken i verksamheten. Det är ett bra hjälpmedel för språkutvecklingen lika väl 

som sång, rim och ramsor, i synnerhet för de yngsta barnen eller de barn som har 

språksvårigheter och som inte utvecklat talet till fullo ännu och därför inte heller kan sjunga. 

Då kan tecken vara ett bra steg då motoriken som krävs för tecken utvecklas före motoriken 

för att forma tal.  

Slutord 

Jag utgick från två olika kommuner men jag kunde inte se någon skillnad mellan dem. De 

använde tecken i samma syfte och såg det som ett förstärkande hjälpmedel i 

språkutvecklingen i båda kommunerna. Jag tror allt hänger på pedagogens intresse och vilja 

att arbeta med tecken med barnen. Det är viktigt att tänka på att ha ett intresse och att inte ge 

upp arbetet om barnen inte tar in direkt. Vissa barn behöver tid på sig medan andra fångar upp 

det jättesnabbt. Finns intresset kan det bli ett väldigt roligt och givande inslag i verksamheten 

samtidigt som det är till hjälp för alla på olika sätt. Upptäck tecken tillsammans och gör det på 

ett roligt sätt och både barn och vuxna kommer lära sig och utvecklas tillsammans. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Namn: 

Ålder: 

Yrke: 

Utbildning:  

Tecken som stöd 

1. Hur har ni lärt er teckna? 

2. Hur konsekventa är ni med att teckna? Personer, situationer 

3. Hur anser du att man på bästa sätt kan få barnen att lära sig och använda sig av 

tecken? 

4. Hur tycker du att tecken som stöd fungerar som hjälpmedel för barns 

språkutveckling? 

5. Kan ni se något som är negativt med att teckna? Vad? 

6. Hur upplever ni att barnen använder tecken i den fria leken? 

7. Vad har ni fått för reaktioner från föräldrar kring tecken arbetet? 

8. Anser ni att barnen bör teckna hemma och vet ni ifall barnen gör det? 

9. I vilken ålder tror ni man bör börja teckna för att få bästa respons från barnet? 
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Bilaga 2: Frågeformulär 

Hej jag heter Annette Palonen och jag går på lärarutbildningen på Södertörns Högskola. Jag 

håller just nu på att skriva mitt examensarbete och har valt att skriva om användning av 

teckenstöd i förskolan och om det är ett användbart hjälpmedel för både barn med särskilda 

behov och hörande barns talutveckling.  

Då jag gärna skulle vilja veta vad ni föräldrar anser om ämnet så hoppas jag att ni kan ta er 

någon minut till att svara på dessa frågor men det är helt frivilligt. 

Jag vill även lägga till att jag följer de forskningsetiska principer som finns vilket bland annat 

innebär att inget ni säger kommer kunna kopplas till någon individuell person eller vilken 

förskola jag har besökt utan allt är konfidentiellt.  

Namn: 

Bor: 

Yrke: 

 

1. Vad anser du om förskolans arbete med tecken som stöd? 

 

 

2. Upplever du att ditt barns talutveckling har ändrats genom arbete med tecken 

som stöd? 

 

 

3.  Har du märkt av att ditt barn använder sig av tecken? Om ja, i vilka situationer 

och vad för tecken? 

 

Vänd → 
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4. Känner du dig insatt i vad tecken som stöd innebär? 

 

 

 

 

5. Anser du att ni kan använda er av tecken hemma? 

 

 

 

 

 

6. Övriga tankar kring att introducera tecken som stöd till hörande barn. 

 

 

 

 

 

Svar lämnas på förskolan så kommer jag att hämta dem  

Vid frågor kan jag nås på mobil nr: 

Tack så hemskt mycket för hjälpen med min uppsats! 


