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Abstract (Sammandrag) 

 

Using signs as a support while initiating Swedish language learning 

How preschool teachers speak of “signs as support” for children with another mother 

tongue. 

 

Studien behandlar förskollärares tal om och erfarenheter av ”tecken som stöd” för barn 

med annat modersmål än svenska i förskolan. Syftet är att få kunskap om hur ”tecken 

som stöd” kan hjälpa barn med annat modersmål än svenska att ”kickstarta” 

svenskainlärningen i förskolan. Syftet är även att få reda på vilka sätt tecken underlättar 

barnets kommunikation och tillägnandet av det talade svenska språket. Metoden var 

induktiv, kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Två förskollärare valdes att delta i 

intervjuundersökningen. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att ”tecken som 

stöd” fungerar väl som initial hjälp för barn med annat modersmål än svenska att 

tillägna sig det svenska språket. De menar att barnen snabbt tar till sig tecken och börjar 

själva kommunicera med dessa när de inte kan orden på svenska eller vågar uttrycka 

sig. Vidare visar resultatet att matsituationer och samlingar är exempel på situationer 

där både tecken och bilder kan användas för att förstärka ord. 

 

Nyckelord: Tecken som stöd, TAKK, språkinlärning, annat modersmål, förskola, 
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1 Inledning  
Under en verksamhetsförlagd tid under min utbildning har jag  fått se hur ”tecken som 

stöd” kan hjälpa barn med annat modersmål att kunna kommunicera med andra barn 

och pedagoger. Detta väckte min nyfikenhet till att bredda min kunskap om ”tecken 

som stöd”, vilket är varför jag valde att göra mitt självständiga arbete om ”tecken som 

stöd”. I läroplanen står: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för 

att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning /../” (Skolverket 98, rev 2010:8) vilket 

jag tolkar som att alla barn ska behandlas lika och få samma möjligheter till bland annat 

delaktighet och inflytande, då kan den verbala kommunikationen kompletteras med 

”tecken som stöd” under tiden den utvecklas mellan barn och pedagog.  

 

Forskning som jag har tagit del av har gett mig underlag för hur ”tecken som stöd” kan 

användas på förskolan, detta främst genom metoder som: ”tecken som stöd” (Ahlström 

2000), ”Karlstadsmodellen” (Bengtsson 2012) samt ”tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation” (a.a). Den har även gett mig en större insikt i hur det 

kan gå till när man arbetar med flera språk tillsammans med barn i förskolan. Min 

studie fokuserar på ”tecken som stöd” som hjälp vid en snabbintroduktion i svenska för 

barn med annat modersmål än svenska i förskolan. Jag väljer att använda mig av 

begreppet ”kickstart ” i min text, men jag är medveten om att det inte är ett begrepp man 

vanligen använder i en akademisk kontext. 

 

1.1 Studiens betydelse 
Studien är viktig eftersom det i dagens samhälle finns allt fler familjer med andra 

modersmål än svenska i Sverige (SCB 2016). Det kan därför vara viktigt att bidra med 

en ökad kunskap om hur ”tecken som stöd” kan användas i förskolan för att underlätta 

kommunikationen mellan barn med annat modersmål och förskollärare samt barn med 

svenska som modersmål.  

 

1.2 Bakgrund 
Idag verkar det finnas en ökad mängd barn i den svenska förskolan som inte har svenska 

som modersmål, det kan därför vara viktigt att i ett tidigt skede hitta en väg till 

kommunikation även med dessa barn då barnet och förskolläraren inte alltid talar 

samma språk. ”Tecken som stöd” är då en initial hjälp till språket. Heister Trygg (2010) 

skriver att kommunikation är nyckeln till en social utveckling. Alltså behövs ett ”hjälp” 

språk för att möjliggöra dessa barns språkliga och sociala utveckling i förskolan. 

”Kommunikation är en förutsättning för språk, men språk eller tal är inte förutsättning 

för all kommunikation” skriver Heister Trygg (2010:16) och menar att ett talat språk 

inte alltid är vägen för att kommunicera med alla barn. Om det finns olika 

omständigheter som leder till att barnet och förskolläraren inte kan tala så att de förstår 

varandra krävs det att förskolläraren hittar en annan väg till kommunikation, vilket då 

kan vara ”tecken som stöd”. 

 

Tisell (2009) och Andersson (2002) belyser skillnaden mellan ”tecken som stöd” och 

teckenspråk. Teckenspråk ersätter talet genom att tecken är det enda som används i den 

språkliga kommunikationen, medan ”tecken som stöd” kompletterar talet då både 

tecken och tal används då det bara är de viktigaste orden som tecknas. Detta gör att 

barnet får en multimodal kommunikation. Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) menar 

båda att detta är multimodal kommunikation och att det betyder att flera olika sätt att 

kommunicera på används samtidigt, exempelvis att förskolläraren tecknar och talar 
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medan barnet ser och lyssnar. I läroplanen för förskolan står: ”Verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 

och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket 98, rev 2010:5) 

Språkstöd för barn är viktigt för deras utveckling och för barn med annat modersmål 

kan denna hjälp vara ”tecken som stöd” eftersom detta kan agera som en första bro 

mellan två språk (Tisell 2009). 

 

Det jag valt att studera är huruvida ”tecken som stöd” kan hjälpa samt underlätta för 

barn med annat modersmål att kommunicera med förskollärare samt tillägna sig det 

svenska språket. Denna studies forskningsfråga anser jag är viktig att besvara, både ur 

ett barns perspektiv, men även ur en förskollärares perspektiv. Ur barnets perspektiv 

handlar det om att skapa förmågan till kommunikation  med andra och få inflytande och 

delaktighet över sin vardag på förskolan. Förskollärarens perspektiv handlar om att hela 

tiden sträva efter att nå de mål som finns i läroplanen. Studien som ska genomföras 

kommer inkludera begrepp som ”tecken som stöd” samt barn med annat modersmål. Jag 

har valt att problematisera hur ”tecken som stöd” kan hjälpa barn samt på vilka sätt 

detta kan underlätta för barnens kommunikation.  

 
1.2.1 Mina erfarenheter 

Det var under min praktik på en förskola som jag för första gången fick prova på att 

använda ”tecken som stöd”. Att kommunicera med barn som har ett annat modersmål 

var problematiskt på den avdelningen då pedagogerna och barnen inte talade samma 

språk. Genom ett flitigt användande av ”tecken som stöd” har både pedagoger och barn 

fått det lättare att kommunicera med varandra. Det var lärorikt och roligt att få lära sig 

ett nytt ”språk”, men det var framförallt intressant att se barn på förskolan använda sig 

utav tecken när de exempelvis presenterade maten på bordet. ”Tecken som stöd” såg jag 

som en stor möjlighet för barn på avdelningen. Att kunna kommunicera med barn som 

inte talar samma språk blev en stor fördel för barns samspel. Det blev även en form av 

tyst kommunikation för oss förskollärare, en kommunikation som inte störde vid 

samlingarna. När en pedagog genom tecken kunde be mig hämta en iPad eller undrade 

ifall jag ville ha kaffe. Det underlättade att kunna få ögonkontakt och bara visa ett 

tecken istället för att störa barnens fokus i samlingen. Jag har därför valt att inrikta 

studien på att bredda min kunskap om hur ”tecken som stöd” kan hjälpa barn som har 

andra modersmål att kommunicera i en svensk kontext i förskolan. 

 
1.2.2 Kärt barn har många namn  

Heister Trygg (2010) använder underbegreppet ”Tecken i förskola” för den form av  

TAKK som används i förskolan till bland annat barn med annat modersmål. Hon menar 

att det förekommer olika former av teckenkommunikation men att TAKK är den form 

som används för hörande personer som har eller inte har en utvecklingsstörning vilket 

kan ha en påverkan på barns språkutveckling. Bengtsson (2012) skriver om TAKK som 

används inom Karlstadsmodellen, men som även kan användas fristående. Denna metod 

använder tecken för att synliggöra och förstärka det talade språket. Det är även ett bra 

hjälpmedel för barn som ännu inte kan prata, men som ändå ska få möjlighet att vara 

med och samtala. I vardagligt tal används TAKK istället för ”tecken som stöd”. TAKK 

betyder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (a.a). Vidare 

beskriver hon Karlstadsmodellen vilken är ett arbetssätt där de vuxna arbetar utifrån 

varje barns förutsättning och behov. De vuxna strävar efter att göra språkträningen 

utmanande och rolig för barnen genom att använda sig av bilder, skrift och hjälptecken i 

medlandet mellan barn och omvärld. Att använda bilder och hjälptecken kallas 
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alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), detta ses som ett pedagogiskt 

verktyg för språkträningen. Tisell (2009) skriver om ”tecken som stöd” och menar att 

det används som en hjälpande hand till barn med språkstörning då tecken inte kräver 

lika fin motorik som att tala. Hon påtalar att tal kräver mer utvecklade munrörelser än 

de handrörelser ”tecken som stöd” använder sig utav. Du ger även barnet fler 

uttryckssätt och förstärker talet då barnet både får höra och se orden genom att teckna. 

Vidare menar hon även att det är lättare att visa barnet hur du gör ett visst tecken än hur 

du uttalar ett visst ord.  De ord barnen lär sig teckna beskriver hon som ett ord med 

krokar, dessa krokar kan barnen sedan hänga ordens ljud på för att lära sig uttala orden 

(a.a). Vidare i denna forskning kommer begreppet ”tecken som stöd” användas. 

”Tecken som stöd” är föregångaren till TAKK.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med undersökningen är att få en bredare kunskap om på vilket sätt ”tecken som 

stöd” kan hjälpa barn som har ett annat modersmål än svenska att komma igång med det 

svenska språket i förskolan, samt på vilket sätt ”tecken som stöd” hjälper och 

underlättar barnets kommunikation och tillägnande av det talade svenska språket i 

förskoleverksamheten.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som ska undersökas i studien är: 

- Hur talar de intervjuade  förskollärarna om  ”tecken som stöd”  som aktiv 

”starthjälp”, för barn med annat modersmål än svenska, i tillägnandet av svenska 

språket i förskoleverksamheten? 

- I vilka konkreta situationer använder dessa förskollärare/ har dessa förskollärare 

använt ”tecken som stöd” för att underlätta kommunikation på förskolan? 
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2 Teoretisk ansats och tidigare forskning 
 

2.1 Teoretisk ansats 
De teoretiska ansatser som utgör utgångspunkten i denna forskning är behaviorism och 

didaktisk design.  
 

2.1.1 Behaviorism 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att den behavioristiska inlärningsteorin tar sin grund 

i att människan ständigt lär sig nya saker och att beteenden människan har kan kopplas 

eller betingas till olika stimuli. Betingning av olika beteenden kan vara klassisk eller 

operant. Den klassiska betingningen innebär att personen ger en respons till ett stimuli 

den utsätts för, exempelvis att vi blir sugna på en marabou choklad (respons) när vi ser 

en marabou reklam (stimuli). Operant betigning betyder att personen har lärt sig om den 

utför ett visst betende får den en viss respons, exempelvis att man hjälper till att duka av 

ifrån matbordet och blir uppmärksammad för sina handlingar. Vidare skriver författarna 

att den förstärkning som ges vid en respons kan vara positiv eller negativ. Ett bra betyg, 

eller tillfredsställt behov kan vara en form av positiv förstärkning vilket gör att personen 

troligen upprepar samma beteende. Negativ förstärkning är istället ett sätt att få ett visst 

beteende att upphöra. Lägger du handen på en varm spisplatta bränner du dig vilket gör 

att du vid upprepade tillfällen slutligen inte lägger handen på spisplattan eftersom du 

lärt dig att det beteendet gör att du bränner dig (a.a). Uttrycket ”barn gör inte som du 

säger utan som du gör” (Hwang och Nilsson 2011:44) kommer även från behaviorismen 

då forskning visat att barn observerar och minns vad vuxna eller andra barn gör och lär 

sig vissa beteenden på så vis. Att läraren inte kan tysta den del av klassen som pratar 

gör att resterande del av klassen tar efter och till slut pratar alla barnen för att de första 

barnen kommer undan med sitt beteende (a.a). 
 

2.1.2 Didaktisk design 

Selander och Kress (2010) beskriver didaktisk design som hur förskolläraren planerar 

en undervisning, alltså hur denne formar en social process och genom denna process 

skapar en förutsättning för lärande. På en förskola finns ett antal olika resurser att 

använda till en lärandesituation, förskollärarens uppgift i planering av aktiviteter är att 

ta dessa resurser och kombinera dem för att skapa ett lärande hos barnet. Selander 

(2012) skriver att det finns ett antal didaktiska grundfrågor förskolläraren kan ta till 

hjälp när denne ska skapa en lärandesituation. Dessa frågor är bland annat: Vad? 

Varför? Hur? För vem? Ett sätt att designa lärandeprocessen är att tillämpa 

multimodalitet. Selander och Kress (2010) beskriver multimodalitet som att hjälp tas av 

olika resurser för att tolka omvärlden. Resurser kan bland annat vara ord, gester och 

föremål, dessa kan kombineras för att förstärka det vi vill förmedla till omvärlden. Vi 

kan även kommunicera med andra genom så kallad mulitmodal kommunikation. Genom 

att komplettera det verbala ordet med bilder eller film kan människan nå ut till fler 

personer (a.a).  
 

2.2 Tidigare forskning 
Det finns en stor mängd forskning som tangerar mitt fokusområden ”tecken som stöd” 

och barn med annat modersmål. Jag har valt att använda fem artiklar i min studie. 

 
2.2.1 Hörselskadade barn i kommunikation och samspel 

Ahlström (2000) har studerat hörselskadade barns samspel och kommunikation. Fokus i 

studien är att med hjälp av videoobservationer, studera barns behov av stimulerande 
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samspel och relationers betydelse för barns utveckling. Författaren tar  upp begreppet 

”tecken som stöd” och beskriver det som en metod för att svenskan ska presenteras i 

både tal och tecken. Detta eftersom det ska underlätta den talspråksbaserade 

kommunikationen. Författaren tar även upp tidigare studier som har fokuserat på de 

eventuella språkliga konsekvenser som ”tecken som stöd” resulterat i. En av dessa 

konsekvenser är exempelvis att tecken inte kan ge någon motsvarighet på talets 

betoningar och tonhöjningar. Förskollärarnas kommunikation kan ses i tre olika stilar: 

barncentrerad, vuxencentrerad samt barn- och vuxencentrerad. Barncentrerad stil 

innebär att förskolläraren anpassar sin dialog till barnet, följer barnets intresse och 

fantiserar tillsammans med barnet. Den vuxencentrerade stilen karaktäriseras av en 

förskollärare som ställer frågor till barnen, inte ger lika mycket stöd till barnens 

kommunikation och benämner mest föremål till barnen. Den barn och vuxencentrerade 

stilen blev då när de två ovanstående stilarna kombinerades i kommunikationen. 
 

2.2.2 Språk är mer än ord 

Sherman och Torres-Crespos (2015) studie använder en forskningsbaserad metod för att 

på bästa sätt lära in spanska och amerikanskt teckenspråk. Forskare har kommit fram till 

att barn som lär sig ett andra språk i de tidiga åren får en mängd olika fördelar. Denna 

forskning är även viktig då barn som kommer till den amerikanska förskolan inte alltid 

kan engelska och detta kan göra att de känner sig skrämda, osäkra och ohörda. 

Forskarna utvecklar en metod som låter barnen i förskolan lära sig två nya språk 

samtidigt, alltså spanska och amerikanskt teckenspårk. Metoden riktar sig till alla 

barnen på förskolan för att de ska lära sig de nya språken tillsammans och innehåller 

olika språkliga aktiviteter förskollärarna gör tillsammans med barnen, bland annat 

sånger. Resultatet visar att barnen tar till sig de nya språken och lär sig de flesta av de 

ord forskarna valde ut. De mest effektiva aktiviteterna var de med sång och rörelser. 
 

2.2.3 Det demokratiska uppdraget 

Martinsson Niva (2016) studerar elevers inflytande i grundsärskolor som använder sig 

av TAKK. Hennes fokus är bland annat att undersöka om och isåfall på vilket sätt 

pedagoger låter eleverna vara med och uttrycka sin åsikt samt ifall eleverna får vara 

med och fatta beslut i skolans vardag. Metoden som används för datainsamling är 

videoobservationer, intervjuer med elev, vårdnadshavare och pedagog samt 

fältanteckningar. Av resultatet kan utläsas att en fungerande kommunikation är nyckeln 

till samspel och delaktighet och att TAKK var ett bra verktyg för att öka 

kommunikationen, förståelsen och interaktion mellan elev och pedagog. TAKK hjälpte 

eleverna att utveckla sin förmåga för att kunna uttrycka sin vilja och sina val i skolans 

vardag. Det gav även eleverna trygghet och förmåga att kunna delta aktivt i olika 

aktiviteter under dagen. 
 

2.2.4 Teckenkommunikation 

Sirén (1997) studerar den beskrivning av stöd som ges till barnomsorgspersonal när 

barn som behöver teckenkommunikation kommer till en förskola samt belyser vad 

personalen efterfrågar av kunskap och praktiska behov för att kunna möta dessa barn. 

Genom enkäter och intervjuer fick hon fram att de intervjuade var positiva till 

teckenkommunikation, den personal som fått god utbildning var nöjda och kände att de 

kunde möta alla barnen med behov av tecken. De som inte fått en god utbildning känner 

sig mer osäkra i teckenkommunikation och kan inte möta barnen i verksamheten på 

samma sätt. Stödet ifrån kommunen var dock begränsat och det fanns inte många 

resurser att hämta därifrån. Föräldrakontakten beskrivs som viktig för att få vetskap om 

hur förskollärna ska bemöta de barn som kommer till avdelningen eftersom föräldrarna 
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är experter på sina barns behov. Informationen ifrån föräldrarna till förskolan ansåg 

många var tillräcklig medan någon efterfrågade stöd i föräldrakontakten speciellt 

gällande känsliga frågor.  
 

2.2.5 Interpersonell kommunikation 

Andersson (2002) syftar till att få reda på vad som händer i mötet mellan personalen och 

barnen på en skola i sin studie. Hon tittar både på ”teckenspråk” och ”tecken till 

samtidgt tal” och använder sig av intervjuer, videoobservationer, deltagande 

observationer, frågeformulär och fältanteckningar som metoder i studien. Resultatet 

visar bland annat att personalen och eleverna har olika färdigheter och förutsättningar 

när det gäller kommunikation. De vuxna tenderar att ta större kommunikativt utrymme 

och samtalen är monologer. Barnens kommunikativa insatser är få och ofta svar på de 

vuxnas frågor. Barnen samtalar sällan tillsammans men när detta händer är det dynamik 

och glädje i samtalen. Personalen tillskriver barnen begränsningar och egenskaper 

exempelvis ”medfödda svårigheter” eller ”speciella handikapp”, de uttrycker även att 

barnen är i behov av extra stimulans för att utvecklas och deras lärande sker långsamt. 

Både personal och barn använder fler kommunikationssätt när det talar, de blandar 

mellan ”teckenspråk” och ”tecken till samtidigt tal” vilket kan förvirra för mottagaren 

då ”teckenspråk” är ett separat språk och ”tecken till samtidigt tal” är ett stöd till talet.  
 

2.2.6 Teckenspråkets effekt på hörande förskoleklassbarns språkutveckling 

Daniels (1994) har som syfte i sin studie att ta reda på vilken effekt amerikanskt 

teckenspråk har på barns språkutveckling i skolan. 60 barn, alla med samma 

socioekonomiska bakgrund, uppdelade i fyra klasser deltog i studien där två klasser fick 

teckenspråk i undervisningen med start redan vid skolårets början och två klasser inte 

fick något teckenspråk alls. Lärarna i klasserna med teckenspråk förstärker vissa av de 

talade orden med tecken och gör tecken till en naturlig del av skoldagen. I slutet på 

skolåret hade alla fyra klasserna samma ordtest. Ordtestet som används är ett pålitligt 

publicerat test som funnits i drift sedan 60-talet. Resultatet visar att klassen med 

teckenspråk fick över 90 procent rätt på proven medan klassen utan teckenspråk fick 

under 80 procent rätt. Lärarna i klasserna med tecken menar att tecken hjälper barnen att 

fokusera och koncentrera sig i skolan, dem blir även mer aktiva i sitt eget lärande, får 

flera sätt att kommunicera på samt finner stor glädje i att själva teckna. 
 

2.2.7 Språkstimulerande arbete i förskolan 

Bengtsson (2012) fokuserar i en studie på att genom observationer ta reda på 

förskollärares arbetssätt vad det gäller främjande av barns språkutveckling. Hennes 

resultat visar att barnen verkar uppskatta att pedagogerna använder teckenstöd. Ju mer 

säker pedagogen är i sitt tecknande desto lugnare blir barngruppen. Talet blir mer tydligt 

och pedagogerna talar långsammare än i vanliga fall. De pedagoger som inte var säkra 

på vilka tecken som var korrekta, tecknade ändå för att bli mer trygga i sitt tecknande. 

De olika metoder för att teckna som pedagogerna använder sig av är TAKK och 

Karlstadmodellen.  
 

2.3 Kunskapsluckan 
Dessa artiklar beskriver olika tillvägagångssätt förskollärare kan använda sig av när de 

ska kommunicera med barn, exempelvis TAKK och ”tecken som stöd”. De har även 

visat på en metod där barn får lära sig nya språk för att underlätta kommunikationen 

mellan barn som har olika modersmål.  
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3 Metod 
 

3.1 Metodval 
Det tillvägagångssätt jag har använt är kvalitativ metodintervju. Denscombe (2016) 

skriver om kvalitativ forskning och menar att det ofta är en småskalig studie som syftar 

till att dyka ner i ett fåtal personers tankar för att få en djupare förståelse inom ett visst 

område. Denna typ av studie skapar data i form av text och bilder som sedan analyseras 

för att få fram ett forskningsresultat. Forskningsfrågan till en kvalitativ studie är en 

pågående process och utvecklas under studiens gång. Detta eftersom forskaren är 

delaktig i skapandet av data genom att denne exempelvis samlar in data via intervjuer 

där forskaren är den som skapat frågorna som ska besvaras. 

 

3.2 Vetenskapsteoretiska perspektiv 
Tanken är att studera förskollärares uppfattningar om hur de upplever att ”tecken som 

stöd” hjälper barn med annat modersmål att tillägna sig det svenska språket. Det 

vetenskapsteoretiska perspektivet som studien då kommer ligga närmast är ett 

fenomenologiskt perspektiv. Denscombe (2016) skriver om det fenomenologiska 

perspektivet och menar att det är när studien syftar till att beskriva och tolka personers 

uppfattningar, åsikter eller känslor för olika fenomen. Ett fenomen beskriver Allwood 

och Erikson (2010) som det vi får tillgång till genom våra upplevelser. Denscombe 

(2016) menar att det är något vi blir medvetna om genom upplevelser men som behöver 

förklaras. Vidare skriver Allwood och Erikson (2010) att fenomenologin ska förstå 

upplevelser på ett beskrivande sätt.  

 

Min utgångspunkt i studien har varit induktiv och det menar Lantz (2014) betyder att 

forskaren utgår ifrån den empiri som samlas in under studien och sedan bygger en 

stadig grund för denna empiri att stå på. Induktion är ofta en utgångspunkt när forskare 

bedriver kvalitativa forskningar vilket även är mitt val av tillvägagångssätt. 

 

3.3 Datainsamlingsmetodik 
Denscombe (2016) skriver om intervju och menar att det är användbart när syftet i en 

studie är att samla in data om personers erfarenheter och uppfattningar om vissa frågor. 

Detta är vad min studie syftar till då jag söker en djupare förståelse kring tillägnandet av 

det svenska språket med hjälp av ”tecken som stöd”. I studien hade även deltagande 

observationer kunnat vara ett tillvägagångssätt för att få data att analysera. Eftersom 

samspelet och kommunikationen mellan barnen och förskollärarna kan observeras. Det 

kommer däremot inte ge svar på de valda forskningsfrågorna eftersom dessa frågor 

kräver intervjuer som belyser förskollärarnas tankar kring studiens fokusområde. För att 

få analyserbar data till denna studie väljer jag semistrukturerade intervjuer. Lantz (2014) 

nämner besöksintervju och menar att detta förekommer då intervjuaren kommer till 

respondenten på deras arbetsplats och utför intervjun där. Denscombe (2016) skriver att 

semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har frågor nedskrivna redan innan 

intervjun. Intervjuaren är dock flexibel och ger den intervjuade utrymme att utveckla 

sina svar eller ändra ordningsföljden bland frågorna, ifall den intervjuade börjar 

fokusera på ett visst ämne, för att sedan kunna återgå till frågorna. Författaren skriver 

även om metod för att samla upp den data som skapas under intervjun. Det är ofta svårt 

att komma ihåg vad som sagts under en intervju. Det kan därför vara bra att ljudinspela 

intervjun för att skapa en permanent data som sedan går att lyssna på vid upprepade 

tillfällen under transkriberingen.  
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3.4 Urval 
Urvalet till denna studie  har varit kvoturval och bekvämlighetsurval, vilket betyder att 

jag har valt att intervjua pedagoger som var lättillgängliga för mig. Denscombe (2016) 

skriver att kvoturval betyder att forskaren skriver upp ett visst antal kriterier som 

deltagarna ska ha, sedan väljer forskaren ut personer som platsar på dessa kriterier och 

låter dessa personer delta i studien. Lantz (2014) och Denscombe (2016) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett urval där forskaren väljer ut de personer som finns närmast 

till hands. Dessa tillvägagångssätt valdes på grund av att de ekonomiska ramarna som 

finns inom denna studie gjorde så att det exempelvis inte kan tillämpas ett slumpmässigt 

urval eftersom det enligt Denscombe (2016) skulle resultera i att alla förskollärare i hela 

landet som använder ”tecken som stöd” i sin vardag hade haft möjlighet att delta. Det 

som istället tillämpas i denna studie är som tidigare nämnt kvoturval och 

bekvämlighetsurval. 

 

De två förskollärare jag valt att intervjua till denna studie har ungefär 10 års erfarenhet 

av ”tecken som stöd” vardera och har arbetat med tecken tillsammans med barn med 

annat modersmål än svenska, barn med utvecklingsnedsättningar samt barn med 

hörselskador. Båda förskollärarna jobbar i barngrupper med barn mellan 3-5 års ålder. 

 

3.5 Genomförande 
Den första kontakten var personlig då jag besökte en, av mig utvald, förskola där jag 

visste att de använde ”tecken som stöd”. Denna skola har jag kommit i kontakt med 

under min utbildning och där pratade jag direkt med personalen om min planerade 

studie och informerade dem om syftet. Jag frågade vid detta bersök om någon bland 

personalen kunde tänka sig medverka i studien. De två förskollärare som anmälde sitt 

intresse var bekanta med ”tecken som stöd”. Efter att personerna accepterat min 

inbjudan bestämde vi träff då besöksintervjun (Lantz 2014)  skulle äga rum. Båda 

intervuerna gjordes i ett avskiljt rum för att skapa en lugn atmosfär. Intervjuerna 

ljudinspelades, transkriberades och analyserades för att få fram mitt resultat.  

 

3.6 Databearbetning  
Innan den insamlade data bearbetades säkerhetskopierade jag och sparade kopian på en 

säker digital plats så att den inte kunde försvinna eller omarbetas. Denscombe (2016) 

skriver att transkribering av intervjuer är bra för att forskaren lättare ska kunna jämföra 

olika data eller kunna göra detaljerade sökningar i texterna. I kvalitativa studier ska 

forskare gå ner på djupet vid analysering av informantens svar på frågorna, det 

resulterar i att forskaren behöver sitta och transkribera hela eller stora delar av 

ljudinspelningen. Under transkriberingen kan det även vara smart att lägga in små 

kommentarer som underlättar för forskaren att hitta i sin text. När all data är 

transkriberad fortsätter bearbetningen med att analysera data för att kunna få fram ett 

resultat. Denscombe (2016) skriver om diskursanalys som ett tillvägagångssätt där 

forskaren tittar både på det som texten säger och det som ligger underförstått i texten. 

Jag har förhållit mig till ovanstående när jag har transkiberat och bearbetat mitt 

intervjumaterial då jag är intressead av vad informanterna sagt och vad detta verkligen 

betyder. 

 

3.7 Metodkritik 
Kvalitativa studier är per automatik inte generaliserbara och överförbara men den kan 

bli trovärdig och tillförlitlig om ett för kvalitativ metod strukturerat tillvägagångssätt 
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följs. Trovärdighet menar Lantz (2014) betyder att forskaren mätt det som verkligen ska 

mätas och valt rätt tillvägagångssätt genom hela studien. Vidare beskriver Lantz (2014) 

även tillförlitlighet som att studiens resultat stämmer överens med verkligheten och att 

det inte har blivit fel på grund av slumpen och Hermerén (2011) menar att tillförlitlighet 

är en viktig kvalitetsaspekt på forskningen som bedrivs. Denscombe (2016) menar att 

överförbarhet innebär i hur stor utsträckning studiens resultat kan tillämpas i andra 

sammanhang.  

 

Denscombe (2016) beskriver de fördelar och nackdelar som finns i en kvalitativ metod. 

Fördelarna som finns är att intervjuer skapar ett djup och en detaljrik insamlad data. 

Den som intervjuar kan vara flexibel i sina frågor och även ställa följdfrågor till 

informanten ifall denna har mycket att berätta om en specifik fråga. De nackdelar som 

kan finnas är att det informanten säger i intervjun inte alltid speglar vad informanten 

faktiskt gör samt att ifall forskaren och informanten är bekanta sedan tidigare kan detta 

ha effekt på hur informanten väljer att svara på intervjufrågorna(a.a). 

 

3.8 Etiska överväganden 
Att bedriva forskning innebär att man som forskare, genom hela sin studie, behöver 

förhålla sig till den forskningsetik som finns. Denscombe (2016) beskriver 

forskningsetik som ett skydd för offentligheten mot forskare som vill öka sin kunskap 

inom forskningsområdet och menar att det är ”ett grundläggande inslag i all god 

forskning” (Denscombe 2016:423).  

 

Hermerén (2011) och Denscombe (2016) skriver om fyra huvudprinciper vid 

forskningsetik. Dessa är att skydda de informanter som väljer att delta i studien, att låta 

informanterna delta frivilligt och vara välinformerade om studien, att forskaren arbetar 

med vetenskaplig integritet samt att forskaren inte bryter mot lagen. Forskaren ska alltså 

inte arbeta med känsliga ämnen som riskerar att bryta mot lagen, ha kompetens och 

erfarenhet inom forskningsområdet samt inte bedriva forskning som saknar en god 

vetenskaplig anledning (a.a.). 

 

Till den studie som ska bedrivas kommer jag förhålla mig till de etiska övervägandena 

som nämnts ovan genom att hålla informanterna anonyma, försäkra för informanterna 

att de deltar på egen fri vilja, berätta att de kan dra sig ur studien när de vill samt ge 

informanterna fri tillgång till studien under hela dess process. 
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4 Resultat och Analys  
Den empiri som framkommit i de genomförda intervjuerna redovisas i detta kapitel.  

Studiens forskningsfrågor är utgångspunkten i presentationen av resultatet. I resultat och 

analysdelen refererar jag till informanterna som förskollärare eller pedagoger. För att 

skapa en sturktur i resultatredovisningen synliggjordes ett antal teman utifrån empirin, 

dessa teman är följande: Situationsbundet tecknande, Talet om tecken samt ”Kickstart” 

med tecken. 

 

4.1 Situationsbundet tecknande  
I den insamlade datan beskriver de intervjuade pedagogerna ett antal situationer där de 

väljer att använda ”tecken som stöd”. De situationer som båda pedagogerna talar om är 

matsituationer, samlingssituationer och leksituationer. I matsituationen används tecken 

främst för att benämna vad det blev till mat eller förstärka den matramsa de har till varje 

måltid samt för att kunna hjälpa ett barn att uttrycka sin önskan om vad de söker från 

matbordet. ” /../vid maten när jag ser att någon kanske inte är så vågad och kan säga 

att jag vill ha mjölk, försöker jag hjälpa till och göra tecknet, så kanske dom också kan 

göra det” (Pedagog 1).  

 

Pedagogerna säger att de använder tecken vid sånger och berättelser samt vid 

leksituationer, i samlingen har en av pedagogerna veckans tecken som denna visar och 

sedan hänger upp på väggen. Samma pedagog berättar att de använt tecken till deras 

luciasånger för att den hörselskadade flickan de hade i barngruppen då lättare skulle 

förstå sångerna.”Då blev det ju mycket tydligare då va och likaså ett år när hon var 

med och firade lucia så gjorde jag alla luciasångerna med tecken så att hon då kunde 

omfatta mer vad det handlade om”( Pedagog 2). 
 

Vidare beskriver pedagogerna även uppmanande samtal, påklädning och utevistelser 

som tillfällen där tecken kan användas. Uppmanande samtal innefattar de samtal där 

pedagogen berättar för barnen vad de ska göra, exempelvis att gå ut, komma hit eller att 

gå på toaletten. Dessa tillfällen förstärks med tecken för att klargöra för barnen vad de 

ska göra.  

 
4.1.1 Analys 

Det är tydligt att pedagogerna menar att lärande och omsorgssituationer är ett 

nyckelmoment för användandet av ”tecken som stöd”. Hwang och Nilsson (2011) 

beskriver behaviorismen som så att beteenden människan har kan kopplas eller betingas 

till olika stimuli. Att härma en vuxen i deras tecknande gör att barnen själva lär sig och 

uttrycket ”barn gör inte som du säger utan som du gör” (Hwang & Nilsson 2011:44) 

kommer även från behaviorismen. Detta kan kopplas till matsituationen som nämns 

ovan i resultatet. 
 

4.2 Talet om tecken  
”Tecken som stöd” beskrivs av pedagogerna som en slags kommunikation där det talade 

ordet förstärks och så att kommunikation underlättas så att barnen lättare kan förstå vad 

pedagogerna vill få fram i samtalet. Pedagogerna menar att de förstärker svenskan för 

barn med annat modersmål, så att det blir mer tydligt för barnen vad förskollärarna vill 

förmedla samt att barnen ska kunna kommunicera sin önskan till pedagogerna.”För att 

förstärka deras språk, att förstärka svenskan, att hjälpa dom om dom inte kan säga på 

svenska, förstärka med tecken” (Pedagog 1). 
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En av pedagogerna beskriver språk som något teoretiskt ”det är ju väldigt abstrakt för 

ett barn.”( Pedagog 2). Detta  menar pedagogen gör att det kan vara svårt för barnen att 

förstå att det finns fler språk än sitt egna. Tecken finns då för att göra det tydligt vad 

pedagogerna vill säga till barnen. Pedagogen beklagar sig över att de asylsökande 

barnen inte stannar så länge på förskolan utan kan försvinna så fort familjerna fått asyl 

och/ eller lägenhet på annan ort, detta gör det svårt för pedagogerna att kontinuerligt 

hålla igång tecken och svenskainlärningen med barnen. 

 
4.2.1  Analys 

Resultatet visar att pedagogerna menar att”tecken som stöd” kan användas för att 

förstärka det talade svenska ordet när man kommunicerar med barn som har annat 

modersmål än svenska. Heister Trygg (2010) skriver att ”tecken som stöd” kan 

användas som ett komplement eller ”hjälp” till det talade språket för att möjliggöra 

förskolebarns språkliga och sociala utveckling. Daniels (1994) skriver att genom 

användning av både tecken och tal blir barnen mer aktiva i sitt eget lärande och 

fokuserar mer i undervisningen. Tisell (2009) menar att ”tecken som stöd” kan fungera 

som en bro mellan pedagogen och barnets språk under tiden barnet tar till och lär sig 

svenska. 

 
4.3 Kickstart med tecken  
De erfarenheter som pedagogerna berättar om gällande ”tecken som stöd” är att det 

fungerar för att starta igång en kommunikation samt att barnet kan ta till sig tecken och 

förstå vad pedagogerna vill framföra, barnet kan även själv framföra sin egen talan med 

hjälp av tecken och till exempel berättar en pedagog om när hon visade ett barn tecknet 

för gunga och barnet lärde sig tecknet och kunde berätta när barnet ville gunga.” Vi har 

ett exempel på någon som inte kunde, eller visste det här med gunga, som inte vågade 

uttrycka sig eller kunde ordet. Då visade dom tecknet gunga. /../då förstärker jag också 

med att jag visar mitt tecken och att jag säger samtidigt ’ah du vill gunga, då går vi 

ut’”( Pedagog 1). 

 

Pedagogerna menar att deras erfarenheter av att förstärka språket med både tecken och 

bilder för de nyanlända barnen de möter i barngrupperna är positiva. De berättar att 

både tecken och bilder har hjälpt dem att initialt kunna kommunicera med barnen som 

har ett annat modersmål. Bilder visas som ett komplement till tecken. En av 

pedagogerna berättade att de även använder plastbokstäver för att förstärka språket. 

Vidare berättar pedagogen att barnen har fått ett stort intresse för tecken och tar hem 

den nya kunskapen till sina föräldrar  när de börjat teckna och flera föräldrar har hört av 

sig till pedagogerna och bett att själva få lära sig tecken. ”/../det kommer föräldrar 

ibland och undrar ’vad är tecknet för det här barnet, syskonets begynnelsebokstav, hur 

gör man den?’ /../ Föräldrar berättar ofta att barnen gör tecknet hemma”( Pedagog 1). 

 

En av pedagogerna uttrycker att de använder tecken i verksamheten för alla barnen och 

de kompletterar även tecken med bilder och säger följande om tecken i förskolan: ”Vi 

gör det utifrån att alla drar nytta av det, men vi ser en nytta av att dom som har ett 

annat språk än svenska som modersmål har väldigt god nytta av att ha språket och 

tecken, men då även kompletterat av bilder”( Pedagog 1).  

 

Förskollärarna berättar att barnen inte tecknar så mycket med varandra utan det är 

främst pedagogerna som tecknar till barnen, undantagsfallet är den hörselskadade 

flickan som en av pedagogerna haft i sin barngrupp. En av pedagogerna uttrycker att 
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ifall hela arbetslaget tecknat till barnen i större utsträckning kanske barnen själva hade 

börjat teckna mer, Hon menar att då bara en i arbetslaget gått kurs i tecken används det 

inte så mycket som hon önskar och säger. ”eftersom vi inte har det alla då så är det där 

det faller. Det är jag övertygad om”( Pedagog 1). Den andra pedagogen berättar att de 

knappt arbetar med ”tecken som stöd” och att hörande barn inte använder tecken när de 

leker tillsammans utan istället kommunicerar verbalt i samförstånd med varandra. 

Vidare berättar pedagogen att de inte brukar använda tecken så mycket till de nyanlända 

barnen utan att de istället brukar försöka lära sig några ord på barnets språk för att visa 

att det inte bara är barnet som ska lära sig ett nytt språk utan även pedagogerna. Den ena 

pedagogen berättar att teckenanvändandet gått i vågor, mycket beroende på personal 

och båda förskollärarna berättar att de har arbetat med ett stort antal barn med olika 

modersmål vid olika tillfällen och dessa barn har talat franska, dari, arabiska, spanska  

för att ge några exempel. En av pedagogerna säger att de nyanlända barnen förstår 

tecken inom bara några veckor och att de svenska barnen som kom in i barngruppen 

under hösten fattade genast tycke för tecken och lärde sig snabbt vilken bokstav de 

själva började på samt hur man gjorde tecknet för bokstaven. ”vi har ju haft svenska 

barn som kommit in nu när vi började med tecken och framförallt med namnen där, 

dom snappade direkt”( Pedagog 1).  

 
4.3.1 Analys 

Pedagogerna säger samstämt att språket kan förstärkas och kompletteras med både 

”tecken som stöd” och bilder. Heister Trygg (2010) och Tisell (2009) skriver att när 

tecken eller bilder används för att komplettera det talade språket kallas detta för 

multimodal kommunikation och innebär att pedagogen använder flera olika sätt för att 

kommunicera med barnet. Att kommunicera med tecken eller bilder skriver även 

Bengtsson (2012) om och benämner detta som AKK, alternativ och kompletterande 

kommunikation. Martinsson Niva (2016) skriver om TAKK som hjälp för barn att 

uttrycka sin vilja, vilket även pedagogerna ovan uttrycker att TAKK gör i deras 

erfarenheter. Resultatet visar även att en av pedagogerna önskar att fler i arbetslaget 

kunnat gå en kurs i ”tecken som stöd” och att deras arbete med tecken faller mycket på 

grund av att de inte har tillräckliga kunskaper i tecken vilket även Sirén (1997) påpekar 

som ett nyckelmoment i sin rapport. 
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5 Diskussion 
Diskussionskapitlet är det avslutande kapitlet för denna studie. Här diskuteras resultatet 

som framkommit, det metodval som legat till grund för studien samt nya 

forskningsområden som uppdagats under studiens gång. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen har jag förhållit mig till frågeställningar, resultat och analys och 

jag försöker koppla ihop resultatet med utvalda artiklar och teorier. För att strukturera 

upp resultat och analys använder jag mig av tre teman.  

 

I det första temat är målet att synliggöra i vilka situationer pedagogerna använder 

”tecken som stöd” i. Det var intressant att höra deras svar och få en inblick i hur just 

dessa personer väljer att använda tecken samt hur de skiljer sig ifrån varandra. Den ena 

pedagogen beskriver tecken som något man använder i berättelser och sånger medan 

den andra fokuserar mer kring användning av tecken vid maten. Jag tolkar det som att 

genom pedagogernas teckenanvändning synliggörs deras vilja till att anpassa 

verksamheten till alla barnen i barngruppen. 

 

Det andra temat fokuserar kring pedagogernas tal om tecken då jag ville veta hur de 

resonerar kring tecken och dess funktion på förskolan. Pedagogerna beskriver mest 

tecken som något förstärkande till språket, vilket det förvisso är enligt Heister Trygg 

(2010) och Tisell (2009) men jag hade dock velat få reda på mer av pedagogernas 

tankar kring tecken. Vidare berättar pedagogerna att språk är abstrakt och tecken hjälper 

till att konkretisera språket. Detta tolkar jag som något enormt viktigt att trycka på vid 

teckenkommunikation. Att andras språk är svårt att förstå vet vi alla och ger vi inte 

barnen rätt hjälpmedel kan det ta onödigt lång tid att inkludera dessa i barngruppen, 

tecken ser jag då som ett konkret och effektivt hjälpmedel.  

 

Under det tredje temat får jag reda på förskollärarnas faktiska erfarenheter av ”tecken 

som stöd”. Förskollärarna berättar att barnen faktiskt tillägnar sig tecken och själva 

kommunicerar med tecken när de vill berätta något men inte kan kommunicera verbalt. 

Det som är intressant är att barnen på avdelningen inte bara tecknar på förskolan utan 

även tecknar hemma till föräldrarna. Att föräldrarna sedan blir nyfikna och själva vill 

lära sig teckna anser jag är en stor vinst för barnens lärande och en eloge till 

förskollärarna. En av pedagogerna berättar att de använde sig av både tecken och bilder 

i verksamheten och gör detta  när de förklarar saker för eller tränar språket med barnen, 

främst de barn med annat modersmål än svenska. Bengtsson (2012) skriver om AKK i 

sin rapport och menar precis som Tisell (2009) att det är ett bra verktyg för språkträning 

och fungerar som  mulitmodal kommunikation med barnen i och med att den 

kombinerar talat språk, tecken och bilder. 

 

Det som förvånar mig är att jag inte kan koppla ihop mer av de svar jag fått utav  

förskollärarna till behaviorismen som är en av mina teoretiska ansatser. Jag uppfattar  

att inlärning av tecken kan kopplas till behaviorismen (Hwang & Nilsson 2011) 

eftersom tecken förstärker det vi säger och barnen lär sig genom att pedagogerna först 

visar tecken och sedan ger en positiv förstärkning när barnen själva använder tecken. 

 

Under tiden jag skrev på detta arbete genomförde jag min avslutande 

verksamhetsförlagda praktik. Där gjorde jag lite enkla fältanteckningar som bekräftar 

det en av pedagogerna säger i sina intervjusvar. Jag såg att pedagogerna till stor del 



  
 

14 

använde tecken på avdelningen samt att till och med barnen använde mycket tecken till 

förskolärarna och sinsemellan. De tecken barnen främst använder är tecken för 

bokstäver och tecken för olika sorters mat exempelvis potatis, smörgås, smör, 

knäckebröd.  

 

5.2 Metoddiskussion 
För att min studie ska kunna bli så tillförlitlig och trovärdig som möjligt har jag i detalj 

planerat och följt ett för kvalitativ metod bestämt tillvägagångssätt. Detta för att undvika 

eventuella felsteg under studiens gång. Det gör att min studie är trovärdig och har viss 

tillförlitlighet. Jag vet att resultatet inte är generaliserbart men det som kommit fram i 

intervjusvaren är sant för mina informanter just nu. Det faktum att jag kände båda 

informanterna kan vara av godo eftersom det är lätt att få kontakt och vi känner oss 

avslappnade med varandra. Det kan även vara till nackdel eftersom mitt tonfall kan 

påverka informanten (Lantz 2014) eller att det är just jag som person som påverkar 

informanten (Denscombe 2016). Att jag känner informanterna sedan innan ser jag på 

som positivt då jag kan ha lättare att förstå informanten när denna talar, samtidigt som 

det kan vara negativt eftersom informanten vet om att jag varit med i en liknande 

situation som de talar om och då inte förklarar denna situation fullt ut under intervjun. 

 

Jag valde att använda intervju som metod eftersom jag ville få fram pedagogernas 

tankar och erfarenheter kring ”tecken som stöd”. Detta hade inte varit möjligt genom att 

endast observera pedagogerna utan med hjälp av samtal fick jag fram deras tankar. Hade 

jag haft mer tid till mitt förfogande hade jag däremot velat observera pedagogerna för 

att kunna verifiera det som pedagogerna uttryckt i intervjun. Genom en observation får 

man syn på sådant som pedagogerna kanske gör omedvetet och inte nämner i en 

intervju (Lantz 2014). Då jag valde ett bekvämlighetsurval gör det att jag inte vet hur 

representerbara de personer jag valt är för en större del av populationen, därför är inte 

mitt resultat generaliserbart (a.a). 

 

Som vidare forskning kan jag tänka mig en liknande studie fast i en förskolemiljö med 

många barn som nyligen bytt land, där antalet nyanlända barn är större. Jag anser att 

”tecken som stöd” kan bli mer effektivt och användbart i en sådan barngrupp. Till en 

eventuell vidare studie hade jag velat, mer ingående, få reda på hur pedagogerna 

uppfattar tecken som en tillgång på förskolan, annat än att det är förstärkande. 
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6 Bilaga 
 

6.1 Intervjuguide 
- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare på denna förskola? 

- Har du gått en kurs i tss? 

o Är det fler än du som gått en kurs inom tss i arbetslaget? 

o Hur har det gått att involvera resten av arbetslaget i tss? 

o Verkar alla vara positiva till användandet av tss? 

- Hur länge har ni arbetat med tss? 

o Hur kommer det sig att ni började med tss? 

- Kan du berätta för mig hur ni använder er utav tss i er verksamhet? 

o Vilka behöver det? 

o När behöver ni det? 

o Vilka använder det? 

o Vilken respons ger ni till barnen när de använder tss? 

o Använder barnen det tillsammans med varandra?  

- Känner du att ni arbetar med tss i stor utsträckning? 

o Hade du velat att ni arbetar med tss i större utsträckning? 

- På vilka sätt arbetar ni med tss med barnen? 

- I vilka konkreta situationer använder ni tss med barnen? 

- Har ni haft många barn med annat modersmål? 

- Har tss hjälpt dessa barn? 

o På vilket sätt har tss hjälpt dessa barn? 

o Varför använde ni tss till dessa barn? 

- Hur länge har ni använt tss med dessa barn? 

- Slutade ni använda tss efter ett tag? 

o Varför? 

- Hur har responsen varit bland barnen när ni använder tss? 

- Hur tycker du att tss har hjälpt barnen? 

o På vilka sätt? 

- Hur tycker du att tss har hjälpt er? 

- Har du några tips till mig som blivande förskollärare gällande tss? 

 

Disskussion kring behaviorism i samband med inlärning av tecken. 

 

 


