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Sammandrag 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskolan och förskoleklassen fungerar som en 

kommunikativ arena. Vårt underlag för undersökningen består av enkäter och intervjuer 

omfattande 15 pedagogers tankar och syn på förskolan och förskoleklassen som en 

kommunikativ arena. Resultatet visar att de flesta av de tillfrågade pedagogerna förväntar sig 

att barn ska följa en viss utvecklingskurva när det gäller språkutveckling och att talet kan 

stärkas och förtydligas med kompletterande kommunikation. Pedagogerna menar att det alltid 

finns ett behov av kompetenshöjning i ämnet då det forskas om barns språkutveckling och nya 

rön läggs fram.  

 

Slutsatsen är att pedagogerna anser att kommunikation inte bara sker genom tal utan med hela 

kroppen och att det handlar om att göra sig förstådd och förstå omvärlden.  
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1 Inledning 
 
Att se förskolan och förskoleklassen som en kommunikativ arena var en spännande 

utgångspunkt i arbetet som handlar om kommunikation och användandet av komplement eller 

alternativ till det talade språket. Heister Trygg m.fl. (1998) menar att kommunikation är en 

grundläggande funktion för oss och att inte kunna tala innebär att en del av möjligheterna till 

kommunikation går förlorade och förklarar att personer som har tal- och språksvårigheter 

behöver andra alternativ än tal för att kommunicera med sin omgivning (1998). För att barn 

ska utvecklas i sitt språk måste man som pedagog på förskolan och i förskoleklassen bemöta 

barnens nyfikenhet och vara öppen och intresserad av deras kommunikation och vara deras 

förebilder menar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). De poängterar även att alla barn är 

unika med olika förutsättningar som bör bemötas och utmanas där de befinner sig i 

utvecklingen (1999).  

 

Både i Lpfö 98 (Skolverket 2010) och Lpo94 (Lärarförbundet 2006) skriver Skolverket att 

språk och lärande hänger ihop liksom språk och identitetsutveckling. Styrdokumenten visar 

att det är viktigt att förskolan främjar barns kommunikativa utveckling genom andra 

uttryckssätt förutom tal- och skriftspråk och hur viktigt det är att varje barn ska få känna en 

glädje i att utvecklas och övervinna hinder. Nettelbladt & Salameh (2008) beskriver hur barn 

förväntas utvecklas språkligt men ”Det finns emellertid barn som inte utvecklar sitt språk efter 

omgivningens förväntningar” (2008:14) och att ha förmågan att kommunicera och göra sig 

förstådd är en rättighet vilket slås fast i FN:s Konventionen om barnens rättigheter (2003) 

Artikel 13:  
 

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, 

motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 

annat uttrycksmedel som barnet väljer. (Utrikesdepartementet 2003:39). 

 

För att skapa den möjligheten måste man som pedagog ge barnen de verktyg som behövs för 

att kommunicera menar Larson-Lunderquist och beskriver hur tecken som stöd exempelvis 

hjälpt ett barn som inte talade förrän efter tre års ålder. Med hjälp av tecken kunde barnet göra 

sig förstådd. Tecken som stöd har även en positiv inverkan på både invandrarbarn och på små 

barn då tecken kommunikation upplevs mer jämlik (Claesdotter 2003a).  
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1.1 Syfte 
 
  
Syftet med denna undersökning är att studera några pedagogers uppfattningar om och 

erfarenheter av förskolan och förskoleklassen som kommunikationsarena.  

 
1.2 Frågeställningar 
 
Undersökningen bygger på två frågor. 
 
Vad har pedagoger i förskola/förskoleklass för förväntningar på barns kommunikation och 

språkutveckling?  

Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att skapa en kommunikativ och språkligt 

utvecklande miljö för alla barn? 

 

2 Bakgrund   
 
2.1 Kommunikationsmodeller 
 
Kommunikation kommer från latinets communicatio och betyder bland annat ömsesidigt 

utbyte, göra gemensamt. Kommunikation kan enligt Heister Trygg (2004) vara både verbal 

och icke verbal, avsiktlig och icke avsiktlig. Hon menar att det behövs en sändare. 

Exempelvis en pedagog som förmedlar ett budskap, genom bland annat tecken och en aktiv 

mottagare, barnet som tar emot och tolkar det pedagogen säger. Kommunikation handlar om 

engagemang och bygger på ömsesidighet. Det förutsätter inte bara stora ansträngningar från 

den som sänder utan kräver också ett aktivt förhållningssätt från den som tar emot budskapet. 

”Avsändarens arbete med att välja kod och sedan utforma budskapet enligt den kod han valt 

motsvaras för mottagarens del av ett arbete med att försöka tolka budskapet” (Strömquist 

1994:18). Hon menar på att tolkningen kan se olika ut beroende på vilka språkliga 

förutsättningarna mottagaren har.  

 

2.2 Barn och kommunikation 
 

Förmågan att kommunicera är en grundläggande drift för att överleva hävdar Jederlund i en 

intervju och menar att språk är ljud, rytm, rörelse, bild och luktspråk som anser att vuxna allt 

för ofta associerar språk bara till tal (Claesdotter 2003b). Svensson (2009) anser att man som 
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pedagog bör känna till de vanligaste teorierna om barns språkutveckling för att få en 

förståelse för de olika tillvägagångssätten som används för att ge barnen språklig stimulans. 

”Det är också viktigt med kunskap om olika teorier för att kunna reflektera över dagens syn 

på hur språkutvecklingen går till samt de pedagogiska konsekvenserna av detta 

synsätt”(2009:23).  

 

Behavioristerna med Pavlov och Skinner i spetsen anser att barnet först lär sig orden och 

därefter innebörden. Nativisternas förespråkare Chomsky, menar att barn föds med en 

grammatisk färdighet som är universell och utvecklas efter det språk barnet hör. Vygotskij ser 

språkutvecklingen som en sociokulturell process medan Piaget hävdar att barnet själv 

tillskansar sig språket på ett konstruktivistiskt sätt att se. Trots skillnader är både Piaget och 

Vygotskij överens om att intellektet utvecklas i samspel med den sociala och materiella 

miljön (Svensson 2009). Nämnda teorier ifrågasätts av delvis av nutida forskare som menar 

att barn kan kommunicera och exempelvis göra sig förstådda genom att teckna långt innan de 

använder sig av talet (Ciccotti 2009). Detta stöds av Acredolo & Godowyns (2000) studier av 

små barns användande av tecken.  

 

Vardagsprat är mycket mer betydelsefulla än exempelvis språkliga samlingar hävdar 

forskaren Tuomela (Claesdotter 2003c) och Johansson (2005) påpekar att arbetet med 

språkutveckling karaktäriseras i ständiga dialoger mellan barn och vuxna när dessa samtal 

sker. Johansson menar att det som har betydelse för att skapa goda kommunikationsprocesser 

i vardagen är de vuxnas förhållningssätt. För att utnyttja de förutsättningar som dyker upp för 

dialoger så krävs det att pedagoger uppmärksammar sammanhangen och då sker de 

betydelsefulla samtalen i vardagen. Det räcker inte med att ständigt samtala. Det handlar även 

om hur man gör det. En ömsesidighet i kommunikationen mellan barn och vuxna är viktig för 

att det ska fungera tillfredsställande. Johansson menar att alla som ingår i ett samspel är 

betydelsefulla parter. Genom rikliga tillfällen till kommunikation i vardagen så anser 

Johansson att det ges goda möjligheter att stödja de yngsta barnen i deras språkutveckling. 

Det gäller bara att vara uppmärksam på barnens initiativ till dialog men det gäller också att de 

vuxna tar initiativ till samtal (2005).  

 

Svensson (2009) anser att det är med hjälp av språket som vi får kontakt med andra 

människor och menar att det är väsentligt för människans hela utveckling.  Kommunikation 

kan även handla om behov och tankar, samt att dans, musik och andra konstnärliga uttryck 
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kan vara ett sätt att uttrycka sig på om vi inte har det talade språket. Läroplanen för förskolan 

säger att verksamheten skall främja bland annat kreativiteten och det lustfyllda lärandet och 

att varje barn ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp […] ” (Skolverket:10). 

Barn behöver språk och enligt Nohrstedt (1997) behöver de språket för att uttrycka sin vilja, 

sina tankar och känslor. Han påpekar att det är en rättighet som gäller alla barn, annars 

riskerar de att alltid hamna i ett utanförskap. Han anser att pedagoger på förskolor och skolor 

ansvarar för att barn som inte kan uttrycka sig verbalt och som har behov av alternativa 

kommunikationsmetoder för att göra sig förstådda, ser till att de får den hjälp de behöver för 

att ersätta de talade orden. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) påpekar att barns 

kommunikation med omvärlden redan finns vid födseln och menar att det lilla barnet 

kommunicerar med joller, gråt, miner och glädjeyttringar och det tycker om att bli härmat i 

sitt joller. Vidare menar de att just detta samspel gör att barnets självkänsla stärks och de får 

en lust att språka. Attfors-Östlind (2002) påpekar att det är viktigt att barnen får använda sig 

av symboler i olika leksituationer när ett barn ska lära sig använda alternativ kommunikation.  

 
Tisell (2009) menar att tecken har språkutvecklande effekt för alla och stödjer sig på en studie 

som gjorts av Acredolo & Godwyyn (2000) som slumpmässigt valde 140 barn med en normal 

språkutveckling för denna studie. Barnen var 11 månader gamla och de fick tillhöra två olika 

grupper, en grupp som talade och tecknade och en grupp som inte tecknade alls. Ungefär var 

fjärde månad genomfördes en kontroll med standardiserande språkbedömningsverktyg, och 

barnen kontrollerades upp till tre års ålder. Resultaten visar att de barn som använt sig av 

tecken, hade ett försprång på cirka fyra månader vid två års ålder. Kunskapsmässigt så visar 

studien att barnen även i sin senare utveckling bättre tog till sig kunskap. För att förstå vilken 

nytta det verkligen gör för små barn att använda tecken måste man komma ihåg att språk inte 

bara betyder att tala. Acredolo & Godwyn (2000) anser att språk liknar ett stort pussel där 

varje bit är unik. Barn som använt sig av den pusselbit som kallas tecken har kommit längre i 

sin språkliga utveckling när de börjar tala än de barn som inte tecknat skriver Acredolo & 

Goodwyn. Författarna beskriver hur tecknande barn vet hur man kommunicerar med andra, 

att andra verkligen vill och förstår vad de vill. Detta styrks av Larsson Lunderkvist som 

beskriver hur barnen på förskolan där hon arbetar lär sig cirka två-trehundra tecken som 

komplement till talet och förklarar att tecken kan vara ett av spåren in i skriftspråket 

(Claesdotter 2003a). 
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2.2.1 Kommunikation – tecken och koder  
 

I en historisk tillbakablick kan man se att det redan på 1700-1800 talet gjordes försök med 

både kompletterande och alternativ kommunikation för att underlätta för de personer som 

hade kommunikationsproblem (Tisell 2009). Svensson (2009) anser att talet är ett av många 

sätt att utrycka sig på. Det handlar om ett samspel mellan den lyssnande och den som talar. 

För att det skall ske ett utbyte dem emellan så måste de båda parterna anpassa sig till 

varandra. Rydeman (1990) anser att kommunikativ avsikt även handlar om hur barnet kan 

anpassa det som det vill säga till vem som ska lyssna samt i vilken omfattning barnet både kan 

börja kommunicera men även svara på kommunikation från andra, samt att själv vara den som 

ser till att kommunikationen fortsätter.  

 

Rydeman beskriver att total kommunikation är att använda sig av alla uttryckssätt som finns 

till hands, beroende på individens förmåga och behov. Det kan handla om ansiktsuttryck, 

olika ljud, kroppskontakt, tecken, bildsymboler samt ord med mera. Även Tisell (2009) anser 

att språk innefattar inte bara det talade språket utan är ett komplext och dynamiskt system av 

symboler som är ett sätt att kommunicera med variationer. Förutom det som Rydeman (1990) 

tar upp som exempel så framhåller hon även mimik, pictogram, morse, punktskrift och bliss 

symboler som ett komplement till det talade språket (Tisell 2009). De olika 

kommunikationssätten kan enligt Rydeman komplettera varandra och vara olika användbara i 

olika situationer (1990).  

 

Kommunikation är en nyckelfråga vad det gäller barns lärande. Jonstoij & Tolgraven (2001) 

menar att det handlar om barns olika sätt att uttrycka sig på. Loris Malaguzzi sa en gång att 

när barn föds, så föds de talande och han hävdade även att de talade med någon. I dikten 

Tvärtom det är hundra som finns (bilaga 1) av Malaguzzi beskrivs de många uttryckssätt ett 

barn redan från början kan ta till sig. Jonstoij & Tolgraven beskriver att de hundra språken är 

en metafor för alla de olika uttryckssätt som ett barn har tillgång till.  Genom att använda sig 

av många uttryckssätt så får barnen tilltro till sin egen förmåga. Det är viktigt att ha en 

pedagogisk verksamhet som stimulerar barnens många olika språk, det ger en mångfald av 

bilder, berättelser och konstruktioner av olika slag (2001).  
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2.3.1  Kroppsspråk 
 

Att förmedla sig genom att använda kroppen menar Heister Trygg m.fl. (1998) kan vara ett 

sätt att kommunicera. Jederlund (Claesson 2003b) hävdar att den förmågan att kommunicera 

med omvärlden finns redan från födseln till skillnad mot talet som kommer långt senare i 

utvecklingen. Barnen visar med hela sitt kroppsspråk, de pekar och uttrycker obegripligheter 

men den vuxne tolkar ändå det barnet vill uppnå och den vuxne visar att den förstår. Genom 

att den vuxne ger respons så sker ett gradvis erövrandet av språket och i kommunikation med 

omvärlden så används den egna kroppen i förflyttningar och kroppsuttryck men även genom 

gester och mimik (Heister Trygg m.fl. 1998).  

 
2.3.2 Tecken 
 

Att kunna kommunicera på många olika sätt kan ge goda förutsättningar och effekter för 

kommunikationens språk och talutveckling. När de vuxna använder tecken för att stödja 

barnet i sin kommunikativa utveckling, ger de barnet en chans att höra, känna och se det 

talade ordet. Tecken har en bra förmåga att fånga barns uppmärksamhet och Tisell (2009) 

menar att dessa fyller en viktig funktion för att få barnen att delta i det som sägs. ”Det går att 

bygga ett hus utan hammare och spik men det tar mycket längre tid och blir inte lika stabilt” 

(Tisell 2009:10). Hon menar att det behövs verktyg för att bygga upp ett språk och med detta 

menas bland annat tal, bilder, tecken, symboler och text och det är i kombinationen med alla 

redskap inlärningen sker effektivt. ”Tecknen gör de talade orden synliga” (Rydeman 1990:16) 

Hon menar att tecken även har den funktionen att den som använder tecken som stöd talar 

långsammare än den som talar utan tecken.  

 
AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en ”Kommunikation 

mellan människor som ersätter eller kompletterar ett bristande tal/språk” (Heister Trygg med 

flera 1998:8). De anser att precis som med andra språk utvecklas AKK i sammanhang med 

andra. Samspelet är viktigt och samtalspartnern behöver lära sig att tolka de olika 

kommunikativa försöken i form av bland annat kroppsspråk, signaler, rörelser och blickar. För 

personer som behöver AKK är det viktigt att utveckla samspelsfärdigheter för att kunna ta sin 

del i samspelet. Det sker för små barn enligt Heister Trygg (2004) genom rutiner, händelser 

och aktiviteter. Speciellt för kommunikation med AKK är att meddelanden byggs upp i 

samband med andra, främst då mellan den vuxne och barnet. Det sker genom att stödja, 
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bekräfta och tolka det barnet kommunicerar om.  

TAKK det vill säga Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation är enligt 

Heister Trygg (2004) en metod och inte ett eget språk. Det används tillsammans med det 

talade språket. De används endast till nyckelord, det vill säga de ord som har en 

betydelsefaktor. Med fördel kan tecken användas för att stödja talet och göra det mer tydligt. 

Med hjälp av tecken kan barnet förstå och känna sig förstådd och benämningsinsikten stärks 

(Nettelbladt & Salameh 2007). TAKK ger barnet redskap att samarbeta språkligt med andra. 

De kan samtala med varandra innan talet utvecklas. TAKK används för att hjälpa en person 

för att få språkliga färdigheter (Heister Trygg 2004).  

TSS står för Tecken Som Stöd. Tecknen som används är delvis förenklade och är hämtade 

från de dövas teckenspråk och kan med fördel användas för att kunna göra sig förstådd och 

budskap från omgivningen.  

2.3.3 Bilder och symboler 
 

Symboler har en generell betydelse som innebär att samma symbol kan ha fler betydelser och 

att det är sammanhanget som avgör vad som menas till exempel om det är vår bil eller en 

leksaksbil som avses (Heister Trygg m.fl.1998). ”För dem som saknar eller delvis har mycket 

begränsad talförmåga ger symbolsystemet rika möjligheter till individuellt anpassade 

bildkartor” (Falck 2001) 

 

Bliss ett system av enkla symboler men även grammatiska tecken och symboler som 

möjliggör bildandet av fullständiga meningar. Bliss finns att användas på kort, kartor och 

dator genom att användaren pekar på bilderna i sin kommunikation. För användare med 

motoriska svårigheter kan det till en dator kopplas hjälpmedel som exempelvis sug- blås, 

ögon- eller pinnpekare. Med hjälp av symbolerna och texten som är kopplad till varje symbol 

kan omgivningen läsa vad användaren vill (Jungheim 2009). 

 

Ett annat system med bilder heter Pictogram är ett grafiskt symbolsystem som är utformade i 

vitt med svart bakgrund. Varje ord och begrepp har en symbol. De används genom att 

brukaren pekar på bilderna när de vill uttrycka sig. Pictogram är ett bra hjälpmedel och 

används med fördel av dem som har svårt att använda sig av tecken på grund av motoriska 

svårigheter. Fotografiska bilder kan användas som hjälp till autistiska individer som behöver 
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ha hjälp med tolkningar av olika känslor. Genom att använda sig av fotografiska bilder visar 

den exakt hur ett föremål ser ut men kan även illustrera en aktivitet. Attfors-Östlind (2002) 

påpekar att barnet med fördel kan fotograferas i aktiviteten, fördelen med fotografiska bilder 

är att det numer är enkelt med digitalkamera som lätt kan kopplas till dator och till en TV- 

skärm, bilder kan skrivas ut och tas med hem (2002).   

 
2.3.4 Bildkartor   
 

Det finns enligt Attfors - Östlind (2002) även kommunikationskartor som kan anpassas till 

olika situationer och efter behov. Det finns kartor med några få bilder och kartor med många 

bilder. De kan användas i leksituationer för ett inlärningssyfte. Barnet kan ta hjälp av bilderna 

i en karta och till exempel bestämma vad en docka skall göra. Det som är viktigt är att 

använda bilder som barnet förstår innebörden av (2002). I stora bildbaser finns både bilder 

och symboler som enkelt kan sättas ihop till kommunikationskartor, scheman över dagen, 

almanackor eller händelser. Ett sådant är exempel är Widgit-symboler (2011) (figur 1) och 

PCS (2011) (figur 2) att användas i program som Communicate: InPrint. 

 
Figur 1 Widgit-symboler  

     

 
Figur 2. PCS  
 
2.3.5 Pedagogiska redskap  

Språkpåsar är ett hjälpmedel som främjar barns språkutveckling främst genom lek och fantasi. 

Språkpåsarna kan ha många utseenden och Nyberg framhäver att språkpåsar kan hjälpa 

pedagoger att arbeta aktivt med att stimulera alla barns språkutveckling. Hon menar att det 

blir mer spännande att arbeta med språket om man stoppar ner olika ting, lappar med rim och 

ramsor, sagor, ord och begrepp i små påsar eller lådor. Barnen får uppleva språket 

tredimensionellt, när de får känna och se föremålen tillsammans med talet. Påsarna inspirerar, 

skapar överraskningar och språkinlärningen blir en positiv upplevelse (Nyberg 2010).  

 8



 
 

I Forsberg Ahlkronas (2009) avhandling skriver författaren om handdockans betydelse för 

barns språkutveckling, och påpekar att det är först i relation till någon person som dockans 

kommunikativa egenskaper framträder och det är igenom den som kommunikationen kan 

bekräftas och utvecklas. Dockan kan fungera som motiv för olika aktiviteter, den kan 

användas för olika former av samspel samt den inbjuder och skapar verbala och fysiska 

handlingar vilket Vygotskij förespråkar:  

 
     Vygotskij (1986) betraktar utbildning som en möjlighet att skapa nya former av tänkande genom  

undervisningens sociala organisation, där relationen mellan lärare och barn innebär en specifik 
form av samarbete. Kontinuerlig användning av dockan i förskolan innebär ett samarbete i vilket 
lärarrollen skiftar mellan olika kommunikativa handlingar: att spela bakom scenen och vara en 
docka, att agera öppet framför barn med dockan, att i andra sammanhang samtala om dockan 
som om den vore en egen person samt att för övrigt fungera som en ”vanlig” lärare. (Forsberg 
Ahlkrona 2009:26) 

 
Barnen tar till sig mer när handdockan används i samlingen anser Forsberg Ahlkrona (2009) 

som menar att med Vygotskijs synsätt kan lärarnas förhållande till dockans användning 

förändras och vidga barnens möjligheter till ”kommunikativa erfarenheter och därmed även 

utveckla sin egen ”verktygslåda” för kommunikation” (Forsberg Ahlkrona 2009:27) Hon 

påpekar även att det kan vara ett sätt utveckla lärarens samspelsförmåga samt att den 

kommunikativa repertoaren utvidgas.  

 

Granberg (1996) beskriver flanobilder som bilder tillverkade av kartong som upprepade 

gånger kan fästas på en tygklädd tavla. Det finns sagor finns med färdiga bilder, men de flesta 

sagor går att göras om till flanobilder eller annat som pedagoger vill visualisera. Sagor med 

mera synliggörs lättare för alla barn när bilderna sätts upp på en flanellograftavla under 

berättandets gång. Granberg påpekar att berättaren måste tänka på att inte skymma bilderna 

för barnen, både när bilderna sätts upp men även när de tas ner. Materialet är enkelt för barnen 

att själva använda sig av (1996). 

4 Material och metodbeskrivning 
 
Vi skickade ut 28 enkäter till pedagoger i förskola och förskoleklass och tillgängligheten 

gjorde att det bara blev kvinnor. Vi skickade även ut till två förskolechefer då vi var 

intresserade av också hur de uppfattar och upplever barns kommunikation. Av dessa 30 

enkäter fick vi in nio svar som sammanfattningsvis kommer att redovisas under varje enskild 

fråga. Ingen av cheferna hade svarat personligt men en av dem hade vidarebefordrat sin enkät 

till en förskollärare som besvarade frågorna istället. 
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Vi intervjuade även sex kvinnliga pedagoger i förskola/förskoleklass varav en intervju gjordes 

genom telefonsamtal. Till var och en av dem ställde vi fyra frågor (bilaga 3).  

 
4.1 Val av metod 
 
Metoden är kvalitativ. Intervjuer och enkäter kan resultera i fler intressanta svar och åsikter. 

Att metoden är kvalitativ betyder att den inte har riktade mätbara resultat utan bygger på 

tolkande analyser. Patel & Davidsson (2003) menar att den kvalitativa metoden är en abstrakt 

företeelse då det rör sig om respondentens egna upplevelser, erfarenheter, kunskaper och 

inställning. För att göra en kvalitativ undersökning använder man sig av intervju eller enkäter. 

Enligt Patel & Davidsson är intervjuer av mer personlig karaktär något som gäller både vid 

fysisk träff och eller telefonintervju. Genom att intervjua pedagoger har de fått utrymme att 

själva beskriva sin syn på vår frågeställning och intervjuaren får en förståelse utifrån 

pedagogernas perspektiv (2003).  

 
4.2 Material  
 

Enkäterna som innehöll åtta frågor (bilaga 2) skickades ut via mail vilken även var vägen att 

skicka tillbaka de eventuella svaren. Frågorna i enkäten gav utrymme för respondenterna att 

besvara frågorna utifrån sitt perspektiv, sin erfarenhet, sin kunskap och sina värderingar. De 

fyra öppna frågorna i intervjun hade en låg grad av standardisering det vill säga, pedagogerna 

besvarade fritt det vi efterfrågade. 

  

4.3 Etik 
 

Deltagarna i enkätundersökningen och intervjuerna redovisas i vårt arbete anonymt. ”Vare sig 

vi hämtar information om individen eller om individerna själva lämnar informationen, måste 

vi värna om de enskilda individernas integritet” (Patel & Davidsson 2003:60). Detta blev 

respondenterna informerad om när de blev tillfrågade om sin medverkan då de även fick reda 

på syftet med arbetet och vad detta skulle leda till. De medverkande har fått vetskap om att 

deras deltagande är av stor betydelse för undersökningen men samtidigt fått information om 

att det bygger på frivilligt deltagande. 
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4.4 Val av respondenter 
 
Vi skickade ut enkäter till 18 pedagoger genom bekvämlighetsurval, varav en av dem är 

boende i Finland, samt till två förskolechefer på två förskolor. Förskolecheferna hade vi ingen 

alls anknytning till utan sökte efter förskolor via Internet och plockade ut två i 

Stockholmsområdet, vilka låg på lagom pendelavstånd från våra bostadsorter. Anledning till 

detta var om vi senare skulle vilja intervjua någon av cheferna. Vi beslöt att efter tre veckor 

skicka ut ytterligare tio enkäter, denna gång till kurskamrater som också läser till 

förskollärare.  

 

4.5 Fördelar och nackdelar med enkät 
 
Att samtidigt och under begränsad tid nå ut med en enkät till ett 30 pedagoger som arbetar 

inom förskola och förskoleklass med exakt samma frågor ses som en fördel.  En nackdel är att 

det ligger i respondenternas intresse och mått av hjälpsamhet att besvara och återsända svaren 

samt att det heller inte går att ställa följdfrågor eller be respondenterna att vidareutveckla sina 

svar (Patel & Davidsson 2003).  

 
4.6 Fördelar och nackdelar med kvalitativ intervju 
 
Att ge respondenten frågorna direkt och muntligt ses enligt Patel & Davidsson (2003) som en 

fördel då det aldrig går att förutse vad den intervjuade kommer att säga. Här är istället syftet 

att upptäcka och identifiera den intervjuades perspektiv och utifrån den bilda sig en 

uppfattning genom att analysera svaren. Det är också en stor fördel då intervjuaren kan föra 

en dialog med respondenten samt att de intervjuade direkt efter intervjun får höra och 

godkänna vad som skrivits ner. Att intervjua via telefon kan också ses som en fördel om det är 

svårt att hitta en tid och plats som passar, nackdelen är istället att då kan man missa de 

ickeverbala signalerna som ges i samtal (2003). 

 

5 Resultatredovisning 
 
5.1 Enkäter  
 
Frågeställningarna i enkäten används i redovisningen som rubriker och under var och en finns 

en sammanfattning av pedagogernas svar.  
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Vad är barns kommunikation för dig? 
 
Kommunikation kan enligt samtliga tillfrågade pedagoger vara verbal och ickeverbal. Barn 

kan genom sitt tal och genom sin kropp göra sig förstådda med andra. En av pedagogerna 

anser att barn ”kan göra sig förstådda på ett sådant sätt att omvärlden faktiskt inte bara hör 

utan faktiskt lyssnar till dem och ger dem respons”. Tecken, mimik, ögon, dans, lek, bild samt 

skapande är också en slags kommunikation enligt de tillfrågade pedagogerna. För att förstärka 

de olika uttryckssätten som finns i kommunikation hänvisade två av pedagogerna till dikten 

”Ett barn har 100 språk” av Loris Malaguzzi som anses vara förgrundsgestalt till Reggio 

Emiliapedagogiken. Dikten förklarar de tankar som Reggio Emiliafilosofin står för. Även 

tystnad kan vara ett språk förklarar en av pedagogerna. Genom detta tankesätt förstår vi att 

kommunikation inte bara ses som det talade ordet utan har många olika uttryckssätt för att 

göra sig förstådd med sin omgivning. 

 
Att kommunicera med alla barn kräver stor kompetens. Vilka fortbildningar har 
du fått eller skaffat för att kommunicera med barn som har 
kommunikationssvårigheter? 
 
Fyra av de tillfrågade pedagogerna har bland annat fått utbildning i TSS, det vill säga, tecken 

som stöd. För att kommunicera med barn och få en större förståelse för att kunna 

kommunicera med barn som har kommunikationssvårigheter, har tre av pedagogerna varit på 

föreläsningar som handlar om barns kommunikation och betonar ”hur viktigt det är att vi 

pedagoger använder språket och ger barnen många ord och begrepp”. Mirella Forsberg 

Ahlkrona nämndes av en av pedagogerna och hon förordar handdockans värde för barns 

språkutveckling. Två av pedagogerna har fått utbildning i att använda handdockan som stöd 

för barns språkutveckling. Två av pedagogerna har själva sökt och hämtat information från 

icke preciserad litteratur. De har även gått utbildning i Svenska som andraspråk, och något 

som kallas Diagnos-sens och pedagogerna anser att de har fått fortbildning i kommunikation 

genom dessa utbildningar. Det som pedagogerna framhåller som viktigt är samtalsstöd från 

olika handledare och specialpedagoger, samt återkommande reflekterande samtal i 

arbetslaget.  Även om det inte direkt kan kallas fortbildning så anser pedagogerna att detta har 

lika stor betydelse som en fortbildning eller en föreläsning. Förskollärarutbildningen 

poängterar en av pedagogerna som ett bra exempel för att kommunicera med barn med 

kommunikationssvårigheter.  
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Vilka kommunikativa verktyg använder du dig av för att nå alla barn? 
 
 ”Pedagogisk dokumentation, nyfiket och medforskande förhållningssätt” är viktiga redskap 

för att nå alla barn svarar en av pedagogerna. Andra viktiga verktyg för att nå alla barn är 

bland annat kroppsspråk, mimik och ögonkontakt. De menar även att bildstöd, tecken, 

skapande samt dans och musik har stor betydelse för att lättare kommunicera med barn. Färre 

barnantal i grupperna för att hinna samtala med alla barn anser två av pedagogerna vara 

viktiga kommunikativa verktyg. ”Genom att tala långsamt och tydligt då når vi pedagoger 

bättre fram till alla barn” hävdar en av pedagogerna medan en annan anser att hjälpmedel 

såsom flanobilder och sagopåsar är de två viktigaste verktygen för att få en ökad förståelse  

 

Finns det något speciellt sätt som barnen föredrar framför något annat?  
 

En pedagog hävdar att barnen föredrar handdockan, medan en annan av pedagogerna anser att 

flanobilder och sagopåsar är något som barnen föredrar framför något annat. Åtta av 

pedagogerna anser inte att barnen föredrar något speciellt sätt framför något annat utan menar 

att det beror på vilket barn det gäller och i vilken situation barnet befinner sig i. ”Som 

pedagog måste man kunna läsa av situationen och anpassa sig till den nivå barnet befinner sig 

på just då och där förstärka talet med till exempel gester” förtydligar en av pedagogerna. 

 
Vilka fördelar nackdelar anser du det finns med att använda alternativ 
kommunikation som komplettering till det talade språket?  
 
Åtta av de tillfrågade pedagogerna anser att det bara finns fördelar med att använda alternativ 

kommunikation som komplement till talet. Att använda sig av både kroppen, tecken och 

bilder som stöd till det talade språket upplevs bara positivt. En av pedagogerna sa följande, 

”Språkinlärningen går genom kroppen till knoppen”. En av de tillfrågade pedagogerna har 

inte hört talas eller läst om någon metod som skulle övertyga om fördelen med att använda 

alternativ kommunikation som komplettering till språket, men säger sig vara öppen för 

möjligheterna och tror inte att det är någon nackdel med att använda TSS. 

Anser du att miljön på förskolan eller i förskoleklassen är stimulerande för barn 

som har kommunikationsproblem? 
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Nettelbladt & Salameh (2007) menar att barns biologiska och kognitiva förutsättningar har 

stor betydelse för språkutvecklingen, men att det också måste sättas till ”en språkligt 

stimulerande miljö för att barnet verkligen skall utveckla sitt språk”(2007:31) Hur miljön på 

förskolorna ser ut och fungerar är mycket upp till pedagogerna som arbetar där hävdar en 

pedagog. Hon anser ”om miljön ska vara bra ska den vara ren, det vill säga, miljön skall vara 

strukturerad”.  Hon menar var sak på sin plats och sakerna skall vara tydligt märkta. Storleken 

på barngruppen har också betydelse vilket lyfts av tre pedagoger speciellt för barn med 

kommunikationsproblem. ”Det blir en lugnare och mer hjälpsam miljö” förklarar en av 

pedagogerna när barngrupperna är mindre och som en annan pedagog framhåller ”finns det 

bra miljöer, bara vi skapar dem”. Hon beskriver avdelningens frukthörna där två barn kan sitta 

tillsammans vilket innebär lugn och ro och möjlighet till kommunikation. Att befinna sig på 

en Reggio Emiliainspirerad förskola anser däremot en av pedagogerna kan många gånger 

upplevas rörig för barn, då det hela tiden pågår en skapande verksamhet som kan verka 

störande. Men tillägger ”att det estetiska är och ska vara mittpunkten i konceptet Reggio 

Emilia”. 

 
Anser du att det finns ett behov av kompetenshöjning av pedagoger när det 
gäller barn med kommunikationsproblem? 
 

Pedagogerna anser att det alltid finns behov av fortbildning för att hålla sig ajour med de 

senaste rönen och mycket viktigt i det här fallet då all kommunikation är grundläggande. Fast 

fortbildningen kan se olika ut för olika pedagoger beroende på i vilken situation pedagogen 

befinner sig i. Pedagogerna menar även att skulle vara obligatoriskt för alla pedagoger att 

fortbilda sig och” man får heller inte glömma den kompetens som finns inom arbetslaget. ”Vi 

måste skapa en lärande organisation genom att fortbilda varandra”, säger en av pedagogerna i 

intervjuerna. Teckenkurs av något slag anser en av pedagogerna skulle vara en bra 

kompetenshöjning till det hon arbetar med just nu. 

 

Tror du barns språkutveckling hämmas om de får börja använda tecken som en 
kommunikativ metod eller hjälpmedel? 
 
”Vi måste utmana oss att inte bara se det talade språket […] vi vuxna måste akta oss för att 

inte döda barns andra språk efter att få fatt på det verbala” förklarar en pedagog. Att använda 

tecken som stöd och förtydligande anser åtta av de tillfrågade är en bra metod. Detta skulle då 
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stödja vad senare forskning visar.[…] ”Baby Signs does not inhibit a child´s motivation to 

talk” (Acredolo & Goodwyn 2000:125) ”Man talar ju samtidigt som man tecknar och då lär 

dig barnet vika ord som hör ihop med tecknet” förtydligar en av pedagogerna. En av 

pedagogerna är osäker när det gäller tecken som ett kommunikativt hjälpmedel då hon anser 

att det finns för lite forskat och skrivet om ämnet och har därför svårt att ta ställning i frågan. 

5.2 Intervjuer 

De fyra frågor som vi ställde till de pedagogerna i intervjun, används som rubriker och under 

var och en finns en sammanställning av svaren vi fick.  
 

Hur definierar du språk? 

En av pedagogerna framhöll vikten av ”att barnen ska ha ett bra uttal och ordförståelse efter 

pedagogens förväntan och ungefär efter ålder” men påpekar att ”språk är så mycket mer än 

talet”. Språk menade pedagogerna är att kunna göra sig förstådd med omvärlden både genom 

tal och genom att använda sig av kroppsspråket och av mimik. ”Med språkets hjälp får vi 

kontakt med andra människor”(Svensson 2010:11). Ögonen var också en sak som 

pedagogerna menade var en viktig detalj som hänger ihop med språk och att man kan använda 

sig av både tecken och bilder som stöd för att kommunicera. 

Hur ser du på barns språkutveckling?  
 
Det framkom av pedagogerna att man anser att barnen har olika faser i sin språkutveckling 

som börjar med joller och enstaka ord och som sedan byggs på allteftersom. Detta stöds av 

Svensson som menar att fokus oftast ligger på talet då ”vuxna hör mycket snabbt om barn inte 

talar rent” (2005:15). En pedagog tog upp att ”barns språkutveckling beror på många olika 

saker” och som exempel nämndes ”vilken bakgrund barnet har, i vilken ålder barnet är och 

vilka vuxna barnet möter”. Pedagogerna anser att de har ett stort ansvar att hjälpa barnen i 

deras utveckling och det betyder att vuxna måste använda ett tydligt och korrekt tal utan 

slanguttryck, liksom att hela tiden ge dem nya ord. Detta menar även en annan pedagog som 

påpekar ”att barnen inte känner igen äldre ord och kan sätta in dem in i rätt sammanhang” och 

nämner ordet ”spenar” som exempel. ”Det finns barns som inte vet att mjölk kommer ur kons 

spenar och att den förr hämtades i ladugården i mjölkkannor”. När barnen provar nya ord i 

olika sammanhang så ses det som positivt även om det inte alltid är rätt ord, det är ändå av 

stor vikt att barnen försöker. För mycket Tv-tittande såg en av pedagogerna som ett som ett 
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bekymmer då hon menade ”att detta var en bidragande orsak till alldeles för mycket slang i 

barnens dagliga tal”. Avslutningsvis anser pedagogerna att det viktigaste är hur pedagoger i 

förskolan och förskoleklass bemöter barnen att det är med respekt då barns ord är lika viktiga 

som de vuxnas.  

Hur kan du i ditt arbete påverka barns språkutveckling? 
 

Viktigt menar pedagogerna är att tala med barnen, att vara tydliga och använda ett korrekt 

språk, men även att arbeta med språkövningar. Bornholmsmodellen, som är ett pedagogiskt 

arbetsmaterial nämns, som ett exempel. Det innehåller mycket rim och ramsor men det är 

viktigt att pedagoger inte tillrättalägger för mycket så barnen blir stressade, utan ger dem tid 

att utveckla språket i vardagen. ”Genom att läsa och berätta sagor för barnen ger man dem 

många nya ord, nya ord som lika gärna kan vara gamla” säger en pedagog och förklarar det 

med ”att hink även kan heta spann”. Som pedagog ska man inte bara koncentrera sig på det 

verbala anser en tillfrågad utan också skriva orden så barnen lär sig känna igen ordbilderna. 

Genom att skriva ut orden kan även barnen lära sig känna igen och se att rimorden slutar 

likadant. En pedagog anser att det är bra att ”låta barnen stimulera och stödja varandra i olika 

konstellationer”. De lär av varandras ”färdigheter”. Pedagogerna är heller inte främmande för 

att använda sig av exempelvis bilder, dockor och tecken som ett komplement till talet. 

 
Hur ser du på barns kommunikation? 
 
Veli Tuomela anser att vardagspratet är bättre än den planerade språkstunden då det är lätt att 

glömma bort den vuxnes roll (Claesdotter 2003c). Detta är något som även en av pedagogerna 

fasta på då hon menar hon att det är viktigt att ”vi vuxna är goda förebilder och ger barnen 

den tid de behöver för att våga tala utan att stressa dem”. Samtidig påpekar hon att barn kan 

mycket mer än vad vuxna tror. ”Genom att vara goda förebilder uppmuntrar vi barnen att 

kommunicera”. Pedagoger ska vara lyhörda och visa intresse för barnens tankar”. Två av de 

intervjuade pedagogerna anser att det finns pedagoger på deras förskolor som inte är lyhörda 

och goda förebilder för barnen. En pedagog upplever att det istället nästan uteslutande spelas 

populärmusik med enligt henne olämpliga texter och när pedagogerna läser sagor för barnen 

så får barnen mest ”lyssna på sagor med ett konstruerat språk”. Svensson förklarar att ”Det 

kan vara en språklig och annorlunda språkupplevelse att lyssna till berättelser som anses 

svårare” (2005:32). Några pedagoger upplever att barnen talar med varandra på ett annorlunda 

sätt än när de talar med vuxna. De menar att barnen är duktiga på att kommunicera, inte bara 
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verbalt utan även med hela kroppen, med mimik och med ögonen. ”Barnen talar med en 

enklare grammatik och icke fullständiga meningar med varandra men när de talar till vuxna är 

det mer korrekt”. Enligt Håkansson (2010) är detta är helt i linje med barns språkutveckling.”I 

leken är barnen uppfinningsrika när det gäller att förstå varandra även om det finns barn som 

kommunicerar genom att knuffa och buffa” upplyser en annan pedagog. 

6 Diskussion 
 
I det här arbetet har vi visat hur 15 pedagoger uppfattar och erfar förskolan och 

förskoleklassen som en kommunikativ arena. Dessa pedagogers uppfattning är att barns 

kommunikation sker på fler sätt än bara genom tal. Pedagogerna framhåller att barns 

kommunikation handlar om att göra sig förstådd genom fler olika uttryckssätt, vilket stöds av 

Hesiter Trygg (2004). Det vi inte ser är hur barnen beter sig för att uttrycka sig. Verktyg som 

används som komplement till talet för att skapa en kommunikativ och utvecklande språklig 

miljö är bland annat tecken och kroppsspråk. Även hjälpmedel som språkpåsar, handdockor 

och bilder anses av pedagogerna som bra och viktiga hjälpmedel för barns kommunikation. 

 

Vilka andra hjälpmedel pedagogerna använder sig av är olika beroende på vilka barn som 

finns i verksamheten och vad de har för behov. Tecken för att underlätta det talade språket ses 

som ett bra hjälpmedel. Då det finns för lite forskat och skrivet om ämnet är det svårt att ta 

ställning i frågan anser en av pedagogerna och känner sig osäker när det gäller tecken som ett 

kommunikativt hjälpmedel. Om det är så bra som forskare Ciccotti (2009) Acredolo & 

Goodwyn (2000) hävdar, borde då inte tecken som stöd vara obligatoriskt i förskolan? Eller 

åtminstone mer utbrett? Eller används det redan men utan att få någon större uppmärksamhet? 

En av pedagogerna anser att fördelen med att använda sig av tecken som stöd är att talet går 

långsammare vilket gör att barnen har lättare att förstå om det inte går för fort. Språkpåsar 

används flitigt av en av pedagogerna och som Björkman (1997) beskriver utifrån Nybergs 

erfarenheter kan språkpåsar inspirera och ge upphov till intressanta samtal. Det gäller som 

pedagog att locka barn och göra dem nyfikna och genom att iordningställa många olika 

spännande påsar skapar pedagogerna nya utmaningar till barnen vilket stödjer Vygotskij 

(2005) uppmaning att ge barnen något att tala och berätta om. 

 

En av de saker pedagogerna framhöll som mycket viktigt är att vuxna föregår med gott 

exempel. Som pedagog ska man tala ett tydligt och ett korrekt språk samt visa barnen 
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uppmuntran och intresse för den egna individen. I Lpfö 98 (Skolverket 2010) framhålls att 

vuxnas förhållningssätt påverkar barns respekt och förståelse för de rättigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle, därför är det viktigt att vuxna är bra förebilder. Alla pedagoger har till 

uppgift att se det enskilda barnet och det är pedagogen som ska skapa möjligheter för varje 

barns utveckling.  

 

Undersökningen har gett mer insyn hur 15 pedagoger kan se på sina arbetsplatser som en 

kommunikativ arena, samt hur man som pedagog kan se på barns språkutveckling. Vi kan 

notera att pedagogerna tänker i de utvecklingsbanor som stämmer överens med både 

Vygotskij teorier såväl som med Piagets teorier (Svensson 2010). Vi har även noterat att 

pedagogerna lagt märke till att barn pratar med barn på ett annorlunda sätt vilket då skulle 

stödja Chomskys nativistiska teori att trots att barn ofta hör grammatiska felaktiga meningar 

lär det sig tala grammatiskt korrekt” (Svensson 2010:27). 

 

Genom enkäterna har det framkommit att kommunikativa hjälpmedel används som stöd och 

komplement i arbetet med barns språkutveckling. Det finns egentligen inga hinder för 

användning av olika sorters medel och Heister Trygg m.fl. (1998) anser att ju tidigare det 

erbjuds rikliga möjligheter till samtal och samspel desto bättre är det för barnen. Pedagogerna 

menar också att när ett barn får tillgång till kompletterande kommunikationsvägar så handlar 

det i första hand om att göra sig förstådd med sin omgivning. Pedagogen anser att det 

viktigaste inte är att orden är helt korrekta och kommer i rätt sammanhang utan huvudsaken är 

att lusten till att kommunicera finns vilket stämmer överens med Vygotskijs (2005) teori om 

språkutveckling som betyder att man måste ge barnet inspiration och lust, något att tala och 

berätta om. En annan aspekt som kom fram i undersökningen är hur viktig kommunikationen 

är i samspelet. Det utvecklas i samtal med omgivningen och för att kommunikationen skall 

fungera anser Heister Trygg (2004) att det är viktigt att det finns en sändare ett budskap och 

en aktiv mottagare. Det gäller oavsett om den är verbal, icke verbal, avsiktlig och/eller icke 

avsiktlig.  

 

Fortbildningar för pedagoger som arbetar inom förskola och förskoleklass ser pedagogerna 

som möjligheter för att underlätta barns språkutveckling. Föreläsningar som kom upp i 

enkäterna som pedagogerna har gått på är bland annat TSS och handdockan som hjälpmedel. 

Handdockan kan med fördel användas som ett hjälpmedel för att komma igång att 

kommunicera med sin omgivning, något som Forsberg Ahlkrona (2009) framhöll i sin 
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avhandling. Några andra saker som de ansågs vara viktiga är samtalsstöd från olika 

handledare och specialpedagoger samt att reflektera tillsammans i sina arbetslag. Pedagogerna 

förklarade att de själva också är viktiga kommunikativa hjälpmedel och slog fast att 

”pedagoger ska vara medforskande och nyfikna samt reflektera tillsammans med barnen”, 

viket leder till många möjligheter till språklig utveckling.  

 

På frågan om pedagogerna kunde se att barnen föredrog något visst komplement till talet 

svarade två pedagoger att de kunde se specifika hjälpmedel bland annat handdockan, vilket vi 

tolkar till är hur bekväma pedagogerna är med sina redskap. Men de övriga pedagogerna 

ansåg att det är olika för olika barn och i olika situationer. Det framkom också att miljöerna 

som finns i förskola och i förskoleklass beror mycket på hur pedagogerna arbetar. Rena 

strukturerade rum med tydlighet utan för många intryck ställs mot Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor med det estetiska som ett centrum med mycket rörelse. Skulle detta då betyda att 

barn inte skulle klara sig i den miljö som Reggio Emilia- pedagogiken står för? Skulle det 

behövas förskolor med striktare miljö för barn med exempelvis språkstörning? Innehållet i 

verksamheten behöver inte förtas av en strukturerad miljö och varför skulle inte en estetisk 

förskola vara strukturerad med ”var sak på sin plats” som en pedagog uttrycket det. 

 

6.1 Slutsats  
 
Vår slutsats är att de 15 pedagoger som ingick i studien i stort följer de olika 

språkutvecklingsteorier som ligger till grund för arbete med barns språk. Vi har dock inte 

upptäckt fler än en som i den här undersökningen uppenbarligen anser att barn kan mycket 

mer än vad som förväntas av dem och samma pedagog menar att barn inte ska stressas genom 

att tillrättalägga för mycket språkövningar, utan att ge dem en chans att utveckla sig i den 

vardagliga verksamheten. Det är en pedagog som ser förskolan som en kommunikativ arena 

och lyfter samtalet som viktigt. 

 

Vi har även noterat att de 15 pedagogerna har en likartad uppfattning hur de ser på sig själva 

och sina kollegor som den viktigaste komponenten i barns språkutveckling. Samtliga anser sig 

också ha behov kompetenshöjning när det gäller att arbeta med komplement till talet trots att 

fler av dem redan i princip arbetar med detta. Vår fundering är då om pedagogerna arbetar 

med sådant de märker fungerar men utan att egentligen veta varför och att det är anledningen 

till att de önskar kompetenshöjning i ämnet. Enligt Lärarförbundets Yrkesetiska principer 
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(2001) ska lärare ta ansvar för sin egen kompetens och följa utvecklingen inom verksamheten 

både vetenskapligt och yrkesmässigt.  

 

Trots att pedagogerna arbetar enligt de traditionella metoderna är ingen av dem främmande 

för att använda sig av komplement till talet även om en är lite reserverad då hon önskar mer 

forskning och litteratur i ämnet. Det finns inte så mycket forskat i förskolor som parallellt 

med talet använder sig av tecken, men kanske kommer det snart några pionjärer.  

 

6.2 Förslag till vidare studier 
 
Med hänvisning till det vi undersökt om barns språkutveckling skulle vara intressant att vidare 

undersöka vilken användandet av tecken som stöd kan ha för inverkan på små barns 

språkutveckling. Har det en stor betydelse? Liten eller ingen alls? Skulle barnen få ett större 

ordförråd än de barn som inte har tecken som stöd? Skulle det bli en lugnare grupp då det 

anses att tecken lugnar ner och dämpar talet? Skulle de barn som använder sig av tecken som 

stöd få ett bättre eller sämre språk? Det skulle även vara intressant att forska om användandet 

av tecken har någon positiv inverkan på barns läs- och skrivinlärning. 
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Bilaga 1 
 
Tvärtom, det är hundra som finns! 

 
Ett barn är gjort av hundra 

 

Ett barn har hundra språk hundra händer hundra tankar hundra sätt att tänka att leka och att 

tala på hundra alltid hundra sätt att lyssna att förundras att tycka om hundra lustar att sjunga 

och förstå hundra världar att uppfinna hundra världar att  drömma fram. 

 

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra) men berövas nittionio. Skolan 

och kulturen skiljer huvudet från kroppen.  

Man ber barn: att tänka utan händer att handla utan huvud att lyssna men inte tala att begripa 

utan glädjen i att hänföras och överraskas annat än till påsk och jul. 

 

Man ber dem: att bara upptäcka den värld som redan finns och av alla hundra berövar men 

dem nittionio. 

Man säger dem: att leken och arbetet det verkliga och det inbillade vetenskapen och fantasin 

himlen och jorden förnuftet och drömmarna är företeelser som inte hänger ihop. 

Man säger dem att det inte finns hundra. Men barnet säger: tvärtom, det är hundra som finns. 

     

Loris Malaguzzi (Jonstoij & Tolgraven 2001) 
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Bilaga 2 
 
Enkät 

Vi är två som läser till lärare för de tidigare åldrarna vid Linné universitetet. Vi behöver DIN hjälp för 

att reda ut några frågor som vi ställt oss i samband med vårt examensarbete i Språk -och- 

läsutveckling. Vi hoppas att Du och kanske någon kollega kan spara ner frågorna, besvara direkt i 

dokumentet och skicka till NN eller NN 

Vi ser fram mot att ta del av era tankar och förväntningar kring barns kommunikation Hälsningar Inger 

Holmkvist och Cecilia Ståhl 

Beskriv först kortfattat hur er verksamhet ser ut och besvara sedan följande frågor. 

 

 
1. Vad är barns kommunikation för dig?                  Svar: 

2. Att kunna kommunicera med alla barn kräver en stor kompetens. Vilka fortbildningar 
har  du  fått/skaffat  för  att  kunna  kommunicera  med  barn  som  har 
kommunikationssvårigheter  

Svar: 

3. Vilka kommunikativa verktyg använder du dig av för att nå alla barn? 

     Svar: 

 

4. Finns det något speciellt sätt som barnen föredrar framför något annat? 

    Svar:  

 

5. Vilka fördelar/nackdelar anser du det finns med att använda alternativ kommunikation 

som komplettering till det talade språket?            Svar: 

 

6. Anser du att miljön på förskolan/förskoleklass är stimulerande för barn som har 

kommunikationsproblem?                                 Svar: 

       

       7. Anser du att det finns ett behov av kompetenshöjning av pedagoger när det gäller barn  

           med kommunikationsproblem?                   Svar: 

 

8. Tror du att barns språkutveckling hämmas om de får börja använda tecken som en 

kommunikativ metod eller hjälpmedel?        Svar: 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Hur definierar du språk? 

2. Hur ser du på barns språkutveckling? 

3. Hur kan du i ditt arbete påverka barns språkutveckling? 

4. Hur ser du på barns kommunikation? 
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