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Syftet med vår studie är att se hur föräldrar/vårdnadshavare ser på användningen av 

tecken som stöd, TSS, för att underlätta sitt barns kommunikation och språkutveckling. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågor: Vilka för och nackdelar ser 

föräldrar/vårdnadshavare med TSS? I vilka situationer använder 

föräldrar/vårdnadshavare TSS? Hur fungerar samarbetet mellan hem och förskola när 

det gäller TSS? Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning genom att skicka ut 

enkäter till åtta föräldrar/vårdnadshavare som vi visste använder eller har använt TSS 

tillsammans med sitt barn. Genom svaren framkom det att föräldrar/vårdnadshavare ser 

positivt på användningen av TSS för sitt barn. Föräldrar/vårdnadshavare har också sett 

att barnets frustration har minskat när det blivit förstått och kunnat göra sig förstådd. 

Genom att barnet får ett verktyg, TSS, att kommunicera med så minskar samtidigt 

risken för ett utanförskap. Samtliga respondenter uttrycker att de skulle rekommendera 

andra föräldrar/vårdnadshavare vars barn har språk och kommunikationssvårigheter att 

använda sig av TSS. De föräldrar/vårdnadshavare vars barn har plats på en förskola 

poängterar betydelsen av ett gott samarbete, hem-förskola, samt vikten av att det finns 

fler personer som kan kommunicera med barnet.    
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”Man lär sig förstå med ord. 

Man lär sig förklara med ord. 

Och orden hjälper oss att leva med varandra” 

 

Bengt-Erik Hedin 

 

1. Inledning 

 

På vår förskola har vi tidigare vid flera tillfällen kommit i kontakt med barn som använt 

tecken som stöd, TSS, för att underlätta sin kommunikation och språkutveckling. Idag har vi i 

vår barngrupp ett barn med Downs syndrom och det innebär att vi dagligen använder oss av 

tecken som stöd i vår verksamhet. Det innebär också att vi har kontinuerlig kontakt med 

habiliteringen som föreslagit att vi skall använda oss av Iréne Johanssons material, 

”Språkutveckling hos handikappade barn”, som bygger på teckenkommunikation enligt 

Karlstadmodellen. Genom detta material har vårt intresse och vår kunskap om tecken som 

stöd ökat, därmed har vi kanske blivit färgade av våra egna glasögon genom våra positiva 

erfarenheter av TSS. Vi har också sett att barnets kommunikativa förmåga har ökat genom 

användningen av tecken som stöd. Vi har upplevt att föräldrar/vårdnadshavare inte använder 

tecken som stöd tillsammans med sitt barn i så stor utsträckning t.ex. vid lämning och 

hämtning på förskolan. Vi har därför valt att fördjupa oss i hur föräldrar/vårdnadshavare ser 

på användningen av tecken som stöd för sitt barn. 

1.1 Bakgrund 
 
Tecken används av hörande barn, ungdomar och vuxna med eller utan utvecklingsstörning 

som inte talar eller har mycket bristfälligt tal. Att använda tecken innebär att man tecknar 

nyckelorden i det man säger samtidigt som man talar. I vår verksamhet har vi också sett att 

det är fler barn, där åtgärder inte har sats in, som tagit till sig detta hjälpmedel för 

kommunikation och börjat använda tecken, t.ex. barn som har svårigheter med sin 

kommunikation och språkutveckling. Vårt intresse har därför ökat när det gäller hur 

föräldrar/vårdnadshavare ser på för och nackdelarna med TSS. Vi vill också undersöka i vilka 

situationer föräldrar/vårdnadshavare använder TSS och hur samarbetet hem-förskola fungerar. 

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98, skall förskolan vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens utveckling. 
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Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela 

med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett 

positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det 

ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 

gruppen (Utbildningsdepartementet 1998 s.5 & s.11). Det är viktigt att personalen 

tillsammans med barnets vårdnadshavare planerar och dokumenterar arbetet med 

särskilt stöd samt kontinuerligt följer upp detta (Skolverket 2005 s.32). 

Förskolan skall vara en förskola för alla och den skall utformas med hänsyn till barnens olika 

behov. Genom att använda TSS tillgodoser vi barn med svårigheter i sin kommunikation och 

språkutveckling. 

 

1.2 Begreppsförklaring 

Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), 

Tecken till tal (TTT) och Teckenkommunikation är fyra benämningar för en och samma sak 

(Tisell 2003). Vi har i vårt arbete valt att använda oss av benämningen Tecken som stöd men i 

våra källor kan benämningen vara någon av de ovanstående. Fortsättningsvis kommer vi att 

skriva förkortningen TSS i stället för tecken som stöd. 

Med begreppet språkstörning menar vi en störning som uppkommit då den neuropsykologiska 

representationen av språket i hjärnan blivit påverkat. Störningen kan t.ex. yttra sig i 

svårigheter med att kunna uttrycka sig (Wikipedia 2007). 

I inledningen av vårt arbete har vi använt oss av begreppet föräldrar/vårdnadshavare, 

fortsättningsvis kommer vi att använda oss av föräldrar som ett likvärdigt begrepp. 

 

1.3 Syfte 

Avsikten med vårt arbete är att beskriva hur föräldrar uppfattar användningen av TSS för 

barnets kommunikation och språkutveckling. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande 

frågor: 

• Vilka för och nackdelar ser föräldrar med TSS? 

• I vilka situationer använder föräldrar TSS? 

• Hur fungerar samarbetet mellan hem och förskola när det gäller TSS? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I vår litteraturgenomgång gör vi först en historisk tillbakablick på användningen av tecken. Vi 

vill genom den tillbakablicken visa att tecken inte är något ”nytt”, utan har använts på olika 

sätt under mycket lång tid. Däremot har TSS utvecklats som en metod på 1970-talet. Genom 

att ta upp några olika teorier om barns språkutveckling vill vi visa att det inte är den ena eller 

den andra teorin som ger oss en förklaring till hur barns språkutveckling går till, utan vi får 

använda oss av olika synsätt för att komma till en användbar tolkning. Det vi kallar Ny teori 

kändes nytt och intressant och vi tolkar det som att forskarna vid Iowauniversitetet stödjer sig 

på den nativistiska teorin som påstår att barn föds med språkanlag och är förprogrammerade 

att lära sig tala. Noam Chomsky menar att barn lär sig språk vid en viss ålder (Hwang & 

Nilsson 2003). Vi vill i vår teoridel också ta upp och förklara vad TSS är och varför och hur 

tecken kan användas. Vi tar även upp olika orsaker till varför en del barn inte följer eller är 

försenade i sin kommunikation och språkutveckling. 

2.1 Historisk tillbakablick 

Teckenspråk har troligen använts lika länge som vi använt det talade språket. Papunet (2007) 

skriver att det finns omnämnanden att döva redan på den förkristna tiden troligen använde sig 

av någon sorts teckenspråk i sin kommunikation med varandra. Engelsmannen John Bullwer 

är den först kända som har publicerat en bok som berör teckenspråk, boken kom ut på 1640-

talet. Kerstin Nelfelt (2007) menar också att teckenspråk funnits länge, hon skriver också i 

artikeln Det svenska teckenspråket att det inte är någon som hittat på ett teckenspråk utan det 

har utvecklats mellan döva och att vi inte vet hur de första teckenspråken var beskaffade, lika 

lite som vi vet hur de första talspråken såg ut. TSS som vårt arbete handlar om är inte samma 

sak som teckenspråk men TSS utgår från det svenska teckenspråket. TSS används till skillnad 

från teckenspråket tillsammans med talat språk (Heister Trygg 2004). Karlstadmodellen 

(2007) den modell som vi använder på vår förskola är en modell till språkträning som började 

utvecklas i slutet av 1970-talet. Modellen utvecklades av professor Iréne Johansson i 

samarbete med föräldrar, personal och forskare. I utvecklingsarbetet av modellen har även 

landsting, universitet och kommuner samverkat och utvecklingen fortsätter i takt med nya 

erfarenheter som görs. En annan modell har tagits fram av James MacDonald (2007) vid Ohio 

States University och även hans forskningsstudier gjordes på 1970-talet. 
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MacDonald´s modell Communicating Partners, Kommunicerande Samspel, är en modell för 

föräldrar och yrkesverksamma att hjälpa barn som behöver stöd i sin språkutveckling och 

modellen har nu kommit ut på svenska. Vi har i litteraturen inte hittat något om vilken hjälp 

och stöd de språksvaga barnen fick innan dessa metoder utarbetades. Vi tror att de barnen 

stämplades som ”dumma”, ”blyga” eller ”begåvningssvaga” som hade svårt att hinna med i 

skolan och eventuellt kunde få hjälp i en hjälpklass. 

2.2 Teorier 

 

Det finns flera olika teorier om hur barns språkutveckling går till och det är viktigt att som 

vuxen runt barnet känna till olika teorier. Känner vi till de olika teorierna kan vi göra 

förutsägelser i olika situationer, men det är också en viktig kunskap för att kunna reflektera 

över hur barns språkutveckling går till, men också de pedagogiska konsekvenserna av vårt 

synsätt. 

Behavioristisk teori 

Behavioristerna menar att språkinlärning går till på samma sätt som övrig intellektuell 

inlärning. När barnet får gensvar, stimulans och respons i sina försök att kommunicera så har 

det stor betydelse för dess språkinlärning. Enligt det behavioristiska synsättet blir de 

pedagogiska konsekvenserna att språklig stimulans är mycket viktig för språkutvecklingen 

hos det lilla barnet. Det är också viktigt att de vuxna runt barnet benämner händelser som 

barnet är med om och benämner föremål som finns i barnets omgivning t.ex. kläder, 

kroppsdelar och leksaker (Svensson 1998). Mot denna teori riktar Svensson (1998) kritik, hon  

anser att barns språkutveckling inte enbart kan förklaras som ett resultat av miljön. Hon 

menar att barnet inte kan få förstärkning på allt det säger och att språkutvecklingen inte heller 

kan vara en fråga om att imitera och upprepa. 

Nativistisk teori 

Under 1960-talet fick den nativistiska teorin allt större inflytande genom Noam Chomsky som 

publicerade sin teori om språkets struktur som borde och kunde gälla alla språk. I motsats till 

behavioristerna anser inte nativisterna att språkutvecklingen följer samma mönster som annan 

intellektuell utveckling. De menar att barns språkutveckling sätter igång nästan automatiskt, 

att hjärnan är konstruerad så att människan föds med språkanlag och att individen är 

förprogrammerad att lära sig tala. Det finns stöd för att barnets mognad och arvsanlag har stor 

betydelse för språkutvecklingen hävdar Svensson (1998).  
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Kognitiv teori 

Teorin om att det inte krävs någon stimulans och att språket kommer av sig själv motsägs av 

Piaget eftersom hans teori var mer inriktad på den kognitiva utvecklingen. Han menar enligt 

Svensson (1998) att den kognitiva utvecklingen påverkar individen på samtliga 

utvecklingsområden och han menar att språket inte har någon särställning. De erfarenheter 

barn gör genom sina olika sinnen under sina första år genom t.ex. lyssna, smaka och känna 

lägger grunden för den kognitiva utvecklingen som i sin tur leder till språklig utveckling och 

samspel. Utifrån Piagets teorier så måste barnet ges rika möjligheter till att vara aktivt, att få 

utforska sin omvärld och aktivt delta i leken. 

Social interaktionism 

Den här teorin liknar mycket Piagets kognitiva teori, men ofta ställs de mot varandra. Båda 

teorierna fokuserar på samspelet mellan språkutveckling och tänkande. Vygotsky som 

företräder interaktionismen ville visa att det är det sociala samspelet som har stor betydelse 

för den intellektuella utvecklingen. Konsekvenserna för de vuxna runt barnet blir att de bör ge 

barnet tillfällen att ofta samspela med och vistas tillsammans med människor i olika åldrar 

(Svensson 1998). 

Ny teori 

Den andra augusti år 2007 publicerade Svenska Dagbladet i sin nätupplaga en ny teori om 

barns språkutveckling. Uppgiften har de hämtat från tidskriften Science. Det är forskare vid 

Iowauniversitetet i USA som lanserar en teori som hävdar att det inte behöver vara några 

komplicerade mekanismer i barnets hjärna som är förutsättningen för den snabba 

språkutvecklingen vid 18 månaders ålder. Enligt forskarna är förklaringen att vid ett och ett 

halvt års ålder har barnet kommit till ett stadium där de lär sig flera ord samtidigt, börjar 

upprepa ord och dessutom tillägnar sig allt svårare ord. Bob McMurry som lett studien säger 

att barnet måste uppfylla två villkor för att ta språnget i språkutvecklingen. Barnet måste 

kunna lära sig mer än ett ord i taget dels ta in fler svåra och medelsvåra ord än enkla. Uppfylls 

de förutsättningarna sker det alltid en språklig explosion. McMurry menar att språket 

innehåller fler svåra än enkla ord och när barnet kommit över tröskeln och lär in svårare ord, 

då gör barnet snabba språkliga framsteg.   
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2.3 Barns språkutveckling 

Den första kontakten barnet får med språket är redan i sjätte graviditetsmånaden när barnet 

börjar höra, från det barnets föds kommunicerar det genom ögonkontakt och kroppsrörelser 

(Svensson 1998). Innan de första orden kommer vid 1-års ålder genomgår barnet en 

jollerperiod. Jollerperioden kännetecknas av att barnet producerar olika ljud (Svensson 1998, 

Arnqvist 1993).  När barnet närmar sig 2-årsåldern använder det sig alltmer av språket och har 

ett aktivt ordförråd på 200-300 ord och nu förstår barnet mer än det kan uttrycka. 3-åringens 

språk kan vara hackande och tvekande, barnet hittar inte orden så snabbt (Svensson 1998). 

Ordförrådet ökar kraftigt och barnet börjar använda personliga pronomen och använder sig av 

flerordssatser (Hwang & Nilsson 2003). Barnets språkutveckling fortsätter så att i 4-årsåldern 

kan barnet vanligtvis uttrycka sig så tydligt att ca. 80 procent av det som sägs kan förstås av 

andra människor (Svensson 1998). När barnet kommit upp i 6-årsåldern har ordförrådet 

utökats till omkring 10 000-15 000 ord och barnet har fått kunskap om grunderna i 

grammatiken. Barnet använder sig nu också av skämt, ordlekar och gåtor (Hwang & Nilsson 

2003). 

2.4 Vad är TSS? 

Tecken som stöd (TSS) och teckenspråk (TS) är inte samma sak. TSS används mest av 

hörselskadade/vuxendöva som har svenska som modersmål. TSS är en alternativ 

kommunikationsmetod. Det är en kombination av tal och tecken med tonvikt på svenskt 

talspråk och tecknen blir ett stöd för avläsningen (Hörselhabiliteringen 2007). Detta innebär 

att man får det viktigaste av det talade innehållet även i visuell form vilket förenklar 

avläsningen (Nelfelt & Nordqvist, Palviainen 2004). Tecknen ska användas så att den 

information de förtydligar ska göra det möjligt att förstå det talade och minska risken för 

missförstånd (Nelfelt 2003). Vi lånar tecken från TS och sätter in dem i svenskt talspråk och 

på det sättet behåller vi vårt eget språk intakt. I TSS använder vi samma handalfabet som i 

TS. Det är inte internationellt utan ett svenskt handalfabet. När vi börjar lära oss tecken lär vi 

oss också att använda kroppen på ett annat sätt, vi lär oss utnyttja kroppsspråket och det 

innebär att vi får större uttrycksmöjligheter. TS är ett eget språk precis som t.ex. svenska eller 

engelska. Det är barndomsdövas modersmål och skilt från svenskan. TS har en egen 

grammatik och en helt annan meningsuppbyggnad. TS är ett nästan ljudlöst språk, där inte 

bara händerna har betydelse. Mun, ögon och hela kroppen är viktig i detta språk 

(Hörselhabiliteringen 2007). TAKK utvecklades under 1990-talet tillsammans med  
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habiliteringen av barn med primärt andra språkhandikapp än hörselhandikapp. TAKK har stor 

flexibilitet och är avsett att kunna anpassas till barn med olika handikapp och individuella 

behov (Nelfelt & Nordqvist, Palviainen 2004). 

2.5 Varför och hur använder man tecken? 

Ett barn som ev. har en språkstörning kan få stor hjälp att komma igång med sin 

kommunikation via tecken. Tecken görs med händerna och blir på så vis mycket lättare för 

barnet att ta till sig. Det talade ordet försvinner ut i luften och barnet får då svårt att komma 

ihåg hur det lät. När TSS används talar man ”som vanligt” och förtydligar det man säger 

genom att teckna de viktigaste orden. Det är viktigt att så många som möjligt i barnets närhet 

lär sig att teckna och som vet vilka tecken som är ”aktuella” för barnet just nu, vilket gör att 

barnet får flera att kommunicera med (Tisell 2003). Iréne Johansson (2006) menar att syftet 

med tecken är att optimera barnets möjligheter till positiv självbild, sociala samspel samt 

lärande och kunskapsutveckling. Tisell (2003) menar att ett barn som blir moget för tal väljer 

självmant lämna tecknen och istället börja tala. När barnet behärskar att tala är det så mycket 

enklare och det går snabbare än att teckna. Om barnet har ett val så faller det alltid på talet.   

2.6 Downs syndrom 

Normalt har vi 46 kromosomer men en person med Downs syndrom har en kromosom nr.21 

för mycket. I varje cell i kroppen har de därför 50 % mer än andra av vissa arvsanlag. Man 

känner igen en person med Downs syndrom på bl.a. ögonen som för oss i väst ser lite 

asiatiska ut, därför har de kallats mongoloida. Downs syndrom är den vanligaste 

utvecklingsstörningen och den påverkar intelligensen, förståndet och begåvningen. I Sverige 

föds det varje år ca. 140 barn med Downs syndrom. De kan ha flera sorters talsvårigheter och 

språkstörningar men några av dem kommer att tala helt normalt. Andra har avvikande röst, 

talar stötigt och entonigt och uttalar många ljud på fel sätt. Dessa barn kan också få ett 

felaktigt uttal för att de inte hör riktigt. Barn med Downs syndrom har ofta bättre synminne än 

hörselminne (Takamatsu m.fl.1989). Moen, Lindberger (2005) menar att barn med Downs 

syndrom tar lite andra vägar fram till det talade språket och ett utmärkt sätt att hjälpa barnet 

med språkutvecklingen är att använda tecken. 
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2.7 Barn med andra kommunikationssvårigheter 

Det finns många barn som inte utvecklar sin kommunikativa och språkliga förmåga i samma 

takt som andra barn. Svårigheterna kan vara små eller mer omfattande och finnas kvar under 

en kortare tid eller bli långvariga. Det är viktigt att dessa barn får hjälp så snabbt som möjligt 

så de fortsätter sitt lärande och utvecklas. Svårigheten kan bero på olika medicinska orsaker 

t.ex. CP-skada, hörselnedsättning, autism eller ADHD med koncentrationsstörning. Rabé & 

Hill (2001) tar också upp att barn med känslomässiga och/eller psykologiska svårigheter, barn 

som far illa och flyktingbarn kan ha svårigheter med att kommunicera. Vi vill också tillägga 

att förhållandena är detsamma för invandrarbarn och barn som adopteras från andra länder 

och som börjat utveckla sitt modersmål. Helene Lumholt (2005) skriver i sin artikel i 

tidningen Förskolan att i Norrliden bor det ca.40 procent invandrare och för deras barn 

fungerar tecknen, som används för ett annat barn i gruppen, som ett extra stöd för inlärningen 

av svenska språket mycket bra. För alla dessa barn menar Heister Trygg (2003) att det är 

viktigt att åtgärder som TSS sätts in tidigt. En annan grupp av barn med svårigheter är de barn 

som inte vill använda språket och kommunicera med andra. De barnen besitter orden, men vill 

av en eller annan anledning inte använda dem. Det kan vara barn som har uttalssvårigheter 

och som ofta får höra att de inte kan tala rent. En del av de barn som har språk och 

talsvårigheter blir passiva och drar sig undan samspel med andra. De finns också barn som 

istället blir oroliga och krävande i sitt beteende när de inte kan förmedla eller formulera det de 

vill. Man kan se en förändring i dessa barns beteende menar Rakstang, Eck & Rognhaug 

(1995) när de får tillgång till orden som ett användbart redskap för kommunikation. 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

Det finns många olika sätt att samla in information som besvarar våra frågeställningar. Patel 

& Davidsson (2003) menar att ingen metod kan sägas vara bättre eller sämre än någon annan. 

De menar också att den metod i allmänhet som väljs beror på vad som kan ge bäst svar på vår 

frågeställning i förhållande till de medel och tid som står till vårt förfogande.  

 

Vi har i vårt arbete använt oss av en kvalitativ undersökning i form av enkäter med öppna 

frågor. Den kvalitativa forskningen bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare läggs 

på ord än på kvantifiering. Den kvalitativa forskningen bygger också på att vi ställer frågor av 

generell art, väljer relevanta personer och bearbetar och tolkar de data vi får in för att slutligen 

rapporteras och diskuteras i vårt arbete. Vi har valt att använda oss av enkäter, frågeformulär 

som skickas med post, istället för intervjuer då vi tror att respondenterna vid intervjuer har en 

benägenhet att vilja försöka ge en så positiv bild av sig själva (Bryman 2001). Vi tror också 

att enkäter passar respondenterna bättre då de kan besvara frågorna när de har möjlighet och 

tid. För att få svar på våra enkäter har vi försökt att motivera respondenterna att svara genom 

det brev som medföljt enkäten, det s.k. missivet (Patel & Davidsson 2003). Detta missiv 

innehåller den information som vi kan ge respondenten om varför vi önskar svar på våra 

frågor. Frågorna i enkäten har utformats som öppna frågor där respondenterna har möjlighet 

att ge ett beskrivande svar.  

3.2 Urvalsgrupp 

De personer vi har valt att lämna ut enkäter till är åtta föräldrar som vi vet använder eller har 

använt TSS tillsammans med sitt barn, men vi vet inte varför de använder TSS utom i ett fall. 

3.3 Genomförande 

Innan vi skickade ut enkäterna togs personlig kontakt med samtliga åtta respondenter som vi 

valt ut och frågade om de var intresserade av att besvara våra enkäter. Vi informerade 

samtidigt om syftet med enkäterna och att deltagandet var frivilligt samt att de inkomna 

svaren skulle behandlas anonymt och vara anonyma för oss. Kontakten togs via telefon och 

genom personal på en förskola. Vi skickade ut ett brev till varje respondent som innehöll  
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information om vårt examensarbete, (se bilaga 1), frågeenkäten, (se bilaga 2), samt ett 

adresserat svarskuvert med porto på. Vi ansåg att antalet respondenter skulle räcka eftersom 

urvalet var ganska så brett. Vi har vänt oss till föräldrar som både använder och har använt 

TSS tillsammans med sitt barn. Samtliga föräldrar kommer från samma kommun. Fakta har vi 

under arbetets gång sökt i den kurslitteratur vi använt oss av i utbildningen men också i 

litteratur som lånats på olika bibliotek. Vi har också funnit relevant fakta på Internet som vi 

använt oss av. Det insamlade materialet har vi sedan bearbetat och sammanställt för att 

rapportera och diskutera i vårt arbete. 

3.4 Etik 

I vårt arbete har vi tagit hänsyn till de etiska principer som gäller för bl.a. svensk forskning 

enligt Bryman (2001). Genom att vi har tagit personlig kontakt med alla 

föräldrar/vårdnadshavare eller med personal som arbetar på barnets förskola och berättat om 

vårt examensarbete och dess syfte har vi tagit hänsyn till Informationskravet.  Därefter 

frågade vi om de kunde tänka sig att delta i vår forskningsstudie, Samtyckeskravet.  De har 

blivit informerade om att svaren är anonyma och att svaren endast kommer att användas i vårt 

examensarbete, Konfidentialitetskravet. Repstad (1999) menar att den forskning man gör, 

endast får användas till det som den är avsatt för, och inget annat.  Den information vi fick 

fram från enkäterna användes endast i vår studie, Nyttjandekravet. Bryman (2001) menar att 

det som är skrivet om etik i samhällsforskningen gör det svårt att klart och entydigt få en bild 

av vilka förhållningssätt som ligger inom det tillåtnas område. Han anser också att olika 

författare skiljer sig mycket åt när det gäller att ta ställning till etiska frågor, men att det är av 

stor betydelse att deltagarna i en undersökning inte kommer till skada, att deras privatliv 

skyddas och att de inte ges några falska förespeglingar.  
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4. Resultat/Analys 

Vårt syfte med arbetet är att vi vill ta reda på om användningen av TSS har någon betydelse 

för barnets kommunikation och språkutveckling sett ur ett föräldraperspektiv. De personer 

som ingått i vår undersökning är föräldrar som vi vet använder, eller har använt TSS 

tillsammans med sitt barn. Resultatet som vi fått fram är baserat på svaren på enkätfrågorna. 

När vi sammanställde svaren på frågorna bearbetade vi en fråga i taget och därefter 

summerade vi föräldrarnas svar, vilket blev underlag för vårt resultat. 

 

4.1 För och nackdelar med TSS 

Det har framkommit av svaren att föräldrar ser mest fördelar med att använda TSS 

tillsammans med sitt barn. Förälder C uttrycker det så här: ”Fördelen är att man kan göra sig 

förstådd när orden inte blir rätt.” Föräldrarna uttrycker genomgående att deras barn blivit 

gladare, öppnare, mer motiverade och engagerade när de börjat använda TSS. Förälder F 

säger: 

 Ser inga nackdelar bara fördelar. Fördelar att man kan göra sig förstådd även 

om man ej har så mycket tal. Att barnet inte blir ”isolerat” då det ej kan prata 

så mycket. Att barnet utvecklas och blir självständigt.  

 Förälder C skriver att hennes pojke började med TSS när han var i 3-årsåldern och har använt 

det i snart två år. Det som hon sett är: ”Tecken som stöd har gjort att språket har kommit, han 

blir inte så frustrerad längre när han kan kommunicera.”  En av de föräldrar som svarat på vår 

enkät använde TSS tillsammans med sitt adopterade barn, hon började använda tecken direkt, 

barnet var då 1 år. Förälder D säger:  

Hon har aldrig varit frustrerad över att jag inte förstått henne. När talet började 

komma släppte hon tecknen, men om jag inte hörde vad hon sa, så förstärkte hon 

själv med tecken. 
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En mamma, förälder B, som började använda tecken tillsammans med sitt nyfödda barn 

menar att det i början inte var så mycket för barnets skull utan för att göra det till en egen 

vana. När barnet blev lite äldre så kände hon: ”Det är skönt som mamma att kunna göra sig 

förstådd och att kunna förstå och få ett samspel med sitt barn.” Förälder E menar att hennes 

barn, snart 5 år, blir inte längre så arg när hon kan uttrycka vad hon vill, dessutom har språket 

kommit med stormsteg. I vår undersökning har det inte framkommit många nackdelar med att 

använda TSS. Den nackdel som tagits upp är att det kan vara svårt för barnet att teckna och 

leka samtidigt. Förälder E säger: ”Det kan vara svårt för barnet att teckna när det leker, det får 

lägga ifrån sig sakerna och teckna”. 

 

4.2  Situationer när tecken används 

Av de inkomna svaren så kan vi se att sex av de sju föräldrar A, B, C, E, F, och G som svarat 

på våra frågor använder TSS i de flesta situationer i vardagen. Förälder G svarade: ”Jag 

använde tecken nästan hela tiden tills talet började.” Förälder E försöker att använda TSS i 

alla situationer men poängterar att det är extra viktigt att göra det i situationer som inte är så 

vanligt förekommande t.ex. vid läkarbesök eller besök på ställen som är nya för barnet. 

Förälder A skriver att de använder TSS så mycket som möjligt i vardagssituationer och när de 

arbetar med Iréne Johanssons material. Förälder C skriver att de använder TSS tillsammans 

med sitt barn när barnet inte hittar rätt ord eller inte kan uttala ordet rätt.  

4.3 Samarbete hem-förskola 

Av de sju inkomna svaren så visade det sig att det endast var fem barn som hade plats på en 

förskola. Dessa föräldrar B, C, E, F och G anser att samarbetet hem-förskola fungerar mycket 

bra. Kontakten kan ske på olika sätt. Tre av de tillfrågade tar upp kontaktboken som ett 

mycket bra sätt att förmedla information mellan hem-förskola. Förälder C skriver: ”Vi 

använder kontaktboken för att vi skall veta vilka tecken som tränas och vilka som fastnat.” 

Förälder E menar att kontaktboken är viktig, för genom den kan både hem och förskola skriva 

vad som hänt på förskolan eller hemma och då blir det lättare att förstå barnet när det vill 

berätta något. Förälder C skriver: ”När förskolan lär barnen nya tecken, så får jag en bild och 

beskrivning hur man tecknar ordet, det är ett plus att personalen visar hur ordet tecknas.” I 

samarbetet hem-förskola tar förälder B, E, F och G upp de träffar som föräldrar-personal har 

för att informera och sätta upp gemensamma mål för barnet som en viktig del i samarbetet. 
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Förälder E uttrycker: ”Vi har många möten omkring tjejen där vi sätter upp gemensamma 

mål.” Förälder B skriver: ”Förskolan gör allt för att utvecklas och för att använda det” (TSS, 

vår anmärkning). Föräldrar ser också positivt på att gå kurs i tecken som stöd tillsammans 

med personalen på barnets förskola.  

4.4 Hjälp och utbildning 

Hjälpen som föräldrarna har fått för att komma igång med TSS ser lite olika ut. Föräldrarna 

A, B och F fick information tidigt genom barnhabiliteringen eftersom deras barn förmodligen 

skulle få svårigheter med sin kommunikation och bli försenade i sin språkutveckling. 

Logoped hade kopplats in på grund av att två barn hade svårigheter med att kommunicera och 

rekommenderat föräldrarna C och G att börja använda TSS, även hörselhabiliteringen hade 

rekommenderat en förälder E till ett barn med hörselnedsättning att börja använda TSS. Dessa 

barn var då i 3-4 årsåldern. En mamma, förälder D hade sedan tidigare kunskap om TSS 

genom sitt arbete och därför valde hon att använda tecken direkt när hon hämtade sitt 

adopterade barn. Fem av familjerna B, C, E, F och G har fått utbildning i TSS genom 

förskolan och tillsammans med personalen. I ett fall har även hörselhabiliteringen varit 

inkopplad för att utbilda familjen E. I ett annat fall har en förälder G fått lite utbildning vid 

logopedbesök. Två av föräldrarna A och E som svarat på vår enkät hade utbildning sedan 

tidigare och använder sig av TSS i sitt arbete. 

4.5 Användning av tecken  

I två av de sju familjerna G och D så har det framkommit att det endast är mammorna som 

tecknar tillsammans med sitt barn. Detta förklaras med: ”Pappa inte kunde och övriga i 

familjen försökte att lära sig.” I övriga familjer A, B, C, E och F försöker hela familjen att 

teckna så mycket som möjligt.  Samtliga föräldrar rekommenderar andra att använda TSS för 

att få igång en ”rikare” kommunikation tidigt. Förälder D: 

 Jag tror att alla barn ”köper” detta med tecken som stöd. Sedan är det viktigt att de 

vuxna runt barnet är uppmärksamma på det barnet tecknar (det är samma sak med 

tecken som med språket, det är inte ”rent” i början) och förstärker det genom att 

teckna det rätt.  

Tre föräldrar B, E, och F poängterar att det är viktigt att så många som möjligt runt barnet 

använder tecken och att det är utvecklande för både barnet och omgivningen. De uttrycker det 

så här: ”För man ser hur barnet lyser upp när någon kommunicerar med det och när barnet 

kan ge svar.” Två föräldrar C och E upplever att frustrationerna minskar. Förälder C: 
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                  För att slippa frustrationerna när man inte förstår sitt barn och att barnet inte skall 

sluta att prata för att man inte förstår vad han/hon säger. 

Förälder A tillägger också: 

Det borde vara ett obligatoriskt moment att lära sig i lärarutbildningen, eftersom det 

verkar vara ett bra sätt för barn med talsvårigheter att börja kommunicera. 

Pedagogerna kan även lära ut tecken till övriga barn i gruppen/klassen. 
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4.6 Analys 

Hwang & Nilsson (2003) menar att när ett språk lärs in så är det ett samspel mellan medfödda 

faktorer och miljöfaktorer. Han anser att både den kognitiva utvecklingen och 

kommunikationen med omvärlden påverkas av barnets mognad. Även Vygotsky anser att 

språkutvecklingen är beroende av olika faktorer såväl biologiska som sociala. Därför måste 

barns språkutveckling även ses ur ett individperspektiv (Svensson 1998). Enligt den 

behavioristiska teorin har det stor betydelse för barnets språkinlärning när det får gensvar, 

stimulans och respons i sina försök att kommunicera. Vilket barn får när TSS används. 

Föräldrarna ser nästan bara fördelar med att använda TSS tillsammans med sitt barn. De 

uttrycker genomgående att deras barn blivit mer motiverade och engagerade genom att de fått 

ett verktyg att kommunicera med. De pedagogiska konsekvenserna, i detta fall TSS, blir att 

språklig stimulans är mycket viktig för språkutvecklingen hos barnet. Till grund för den 

kognitiva utvecklingen ligger de erfarenheter barn gör under sitt första levnadsår genom sina 

olika sinnen och genom rörelse. När barnet successivt sammanfogar sina upplevelser 

utvecklas tänkandet och barnets erfarenheter leder således till kognitiv utveckling. Denna 

utveckling leder så småningom till språklig utveckling och till ett språkligt samspel (Svensson 

1998). Samtliga föräldrar rekommenderar andra föräldrar vars barn som har språk och 

kommunikationssvårigheter att använda sig av TSS. Även om föräldrarna ser mest fördelar 

med TSS så har det framkommit en nackdel. Den nackdel som tagits upp är att det kan vara 

svårt för barnet att teckna och leka samtidigt, barnet får då lägga ifrån sig leksakerna för att 

kunna teckna. Föräldrarna försöker använda TSS i de flesta vardagssituationer, men 

poängterar att det är extra viktigt i situationer som inte är så ofta förekommande t.ex. 

läkarbesök. Enligt Svensson (1998) är det viktigt att de vuxna runt barnet benämner händelser 

som barnet är med om. De föräldrar vars barn har plats på en förskola anser att samarbetet 

hem-förskola är viktigt och att det fungerar mycket bra. De tar upp att kontaktboken är en 

viktig länk i samarbetet, och att träffar med föräldrar och personal är viktigt där gemensamma 

mål sätts upp för barnet. Att en kontaktbok kan fungera bra när det gäller hur informationen 

skall förmedlas till varandra anser även Rydeman (1990). 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

En svaghet i den här undersökningen var att enkäterna var helt anonyma och vi visste inte 

vilka som svarat på dem, vilket medförde att vi inte kunde skicka ut någon påminnelse till den 

respondent som inte svarat. Vi kunde heller inte ställa några följdfrågor för att få ett mer 

uttömmande svar. När vi bearbetade de inkomna svaren upptäckte vi att fråga nummer sju 

hade tolkats olika av respondenterna. Vi borde ha varit mer noggranna och ”provat” frågorna 

innan de skickades ut. Att svarsprocenten blev så hög som 7 av 8 respondenter tror vi beror på 

att vi tog kontakt med respondenterna innan vi skickade ut enkäterna och förklarade syftet 

med vårt arbete.  

5.2 Resultatdiskussion 

Alla föräldrar anser att TSS är ett kommunikationssätt som stärker barnet i dess 

kommunikation och språkutveckling och ser mest fördelar med detta. Frustrationerna över att 

inte kunna göra sig förstådd eller att inte förstå andra har minskat med användningen av TSS. 

Samtliga föräldrar rekommenderar andra att använda TSS tillsammans med sitt barn om det 

har svårigheter i sin kommunikation och språkutveckling. Detta stämmer med vad Nelfelt 

(2003) skriver, att när tecken används så blir det möjligt för barnet att förstå det talade ordet 

och då minskar risken för missförstånd. Heister Trygg (2003) anser att det är viktigt att 

åtgärder som TSS sätts in tidigt för de barn som inte utvecklar sin kommunikativa förmåga 

som andra barn. I vår barngrupp använder vi oss dagligen av TSS som ett naturligt inslag. 

Detta har medfört att övriga barn och personal kan kommunicera med det barn som använder 

TSS för sin kommunikation och att det på så sätt blir en tvåvägskommunikation. Det är viktigt 

att så många som möjligt i barnets närhet kan teckna och vet vilka tecken som är ”aktuella” 

just nu, vilket gör att barnet får fler att kommunicera med (Tisell 2003). Detta har också 

framkommit genom föräldrarnas svar och det ser vi även på vår förskola. I vårt arbete på 

förskolan har vi även sett att det är bra för fler barn än där åtgärder satts in att använda TSS 

bl.a. för barn med annat modersmål än svenska. Detta bekräftas också av det som Helene 

Lumholt (2005) skriver i sin artikel i tidningen Förskolan. Inom detta område finns det tyvärr 

mycket lite forskning. Att de barn som använder tecken skulle föredra tecken istället och inte 

utveckla sitt tal, om det är möjligt beroende av varför barnet inte talar, har vi inte sett i vårt 

arbete med TSS. Tisell (2003) menar att barn släpper tecknen när talet kommer och föredrar 

det talade ordet.  
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Själva har vi inte tidigare reflekterat över att det kan finnas några nackdelar med TSS vilket vi 

heller inte har hittat i någon litteratur, vilket vi nu har blivit uppmärksammade på. En förälder 

har tagit upp att det är svårt för barnet att leka och teckna samtidigt, eftersom det då får lägga 

ifrån sig leksakerna för att teckna. Detta kanske kan medföra att barnet föredrar att leka 

istället för att teckna. Enligt Piagets teorier så måste barnet ges rika möjligheter till att vara 

aktivt, att få utforska sin omvärld och aktivt delta i leken (Svensson 1998).  

I vårt resultat kan vi utläsa att föräldrarna är mer positiva till att använda TSS tillsammans 

med sitt barn än vad vi har upplevt vid t.ex. hämtning och lämning på förskolan. Kanske kan 

det bero på att föräldrarna känner sig osäkra i sin kommunikation med tecken när de är på 

förskolan. Svaren visar att föräldrarna har ambitionen att vilja använda TSS så mycket så 

möjligt i de flesta vardagssituationer men de poängterar att det är extra viktigt att göra det i 

situationer som inte är så vanligt förekommande t.ex. läkarbesök. Genom vår undersökning så 

har vi blivit mer uppmärksammade på vikten av att vara väl förberedda så att vi kan förmedla 

nya tecken till barnet i nya situationer. Detta poängteras även av Svensson (1998) som menar 

att det är viktigt att de vuxna runt barnet benämner händelser som barnet är med om. Enligt 

Piaget bör barnet ges rika möjligheter till att vara aktivt och få utforska sin omvärld. 

Samarbetet mellan hem och förskola är A och O när det gäller att stödja barnet i dess 

kommunikation och språkutveckling. Skolverket (2005) poängterar vikten av att personal och 

föräldrar tillsammans planerar, dokumenterar och följer upp arbetet med särskilt stöd. 

Samtliga föräldrar har uttryckt att samarbetet fungerar mycket bra, men att det kan se lite 

olika ut. Vi har i vårt arbete på förskolan både sett och tycker att kontaktboken är en viktig 

länk för information mellan hem och förskola. Föräldrarna upplever också att kontaktboken 

fyller en viktig funktion. Genom den kan både personal och föräldrar förmedla viktig 

information t.ex. nya tecken och vad barnet arbetat med på förskolan, eller vad barnet har 

gjort hemma. Genom egna erfarenheter har vi sett att när relationen mellan personal och 

föräldrar fungerar bra så är det oftast personalen som vidarebefordrar informationen genom 

kontaktboken. Även Rydeman (1990) menar att en kontaktbok kan fungera bra när det gäller 

hur informationen ska förmedlas till varandra. Vi tycker också att kontaktboken fyller ett 

annat syfte, informationen finns kvar och både personal och föräldrar kan gå tillbaka och läsa 

informationen. Rydeman (1990) skriver att när barnet börjar på förskolan är det oftast där som 

den fortsatta uppföljningen sker och det är viktigt att tillsammans komma överens om hur det  
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fortsatta samarbetet ska ske runt barnet. Av erfarenhet vet vi att det oftast är förskolan som tar 

initiativ till samarbetet och träffar när det gäller det fortsatta arbetet runt barnet. Detta tror vi 

beror på att vi själva får handledning av bl.a. specialpedagog och habilitering vilket vi sedan 

ska förmedla vidare till föräldrarna.  

 

5.3 Slutord 

Genom vårt arbete har vi fått insikt i hur viktigt det är att arbeta med TSS som ett hjälpmedel 

när det gäller barn som har svårigheter med sin kommunikation och språkutveckling. Vi har 

också insett hur viktigt föräldrarna upplever samarbetet mellan hem och förskola. Därför 

skulle vi kunna tänka oss att göra en studie om hur det fortsatta arbetet följs upp i 

förskoleklass/skola för de barn som använder TSS och om hur samarbetet fungerar där. Vi 

skulle också kunna tänka oss att ställa dessa frågor till föräldrar i andra kommuner och 

jämföra dessa med varandra.  
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Bilaga 1. 

 

 

 

 

Hej! 
 

 

Vi heter Carina Augustsson och Birgitta Carlsson och arbetar på 
XX förskola. Vi läser till lärare i förskolan vid Växjö universitet 
och vi har nu kommit fram till vårt examensarbete. Vi skall 
tillsammans skriva om TECKEN SOM STÖD UR ETT 
FÖRÄLDRAPERSPEKTIV och undrar om du/ni vill hjälpa oss 
genom att besvara några skriftliga intervjufrågor. Allt material 
kommer att vara helt anonymt.  

 

När du/ni besvarat frågorna skicka tillbaka svaren i bifogat 
kuvert senast den 8 juni. 

 

Är det något du/ni undrar över så hör av er. 

 

Tack på förhand. 
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Bilaga 2 

 

Skriftliga intervjufrågor till föräldrar 

 

1. Hur gammalt är ditt/ert barn? 
 

             2. Hur gammalt var barnet när du/ni började använda tecken som stöd? 

 

3. Vilka förändringar har du/ni sett i barnets beteende efter att du/ni 
började med tecken som stöd. 

 

4. Vilken hjälp har du/ni fått med att komma igång med tecken som 

 stöd?  

 

 5. Vilken utbildning har du/ni fått med att komma igång med tecken 
som stöd? 

 

             6. Vilka för och nackdelar ser du/ni med att använda tecken som stöd? 
 

    

             7. Skulle du/ni rekommendera andra att använda tecken som stöd?   

            Motivera! 

 

             8. Vilka i familjen använder tecken som stöd? 

 

             9. I vilka situationer använder du/ni tecken som stöd tillsammans med  

             barnet? 

 

            10. Hur fungerar samarbetet mellan hem och förskola när det gäller    

            tecken som stöd? Beskriv! 

  


