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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur pedagoger använder sig av stödtecken och i 
vilket syfte de används. Vi belyser begrepp som kommunikation, språkutveckling och 
interaktion. Vi tar vår utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Vidare beskriver vi 
vad ”Tecken som stöd” (TSS) och ”Tecken som alternativ kompletterande 
kommunikation” (TAKK) står för. Vi intervjuade nio pedagoger och fick fem skriftliga 
svar från fyra förskolor i förorter kring Stockholm där man använder sig av stödtecken. 
Något som gjorde oss mer nyfikna var att pedagogerna använde stödtecken av olika 
anledningar: 
 

• Förskola där man använder stödtecken för barn med funktionshinder som är 
integrerade i barngrupp. 

• Förskola där man genomgående använder stödtecken. 
• Förskola där man använder stödtecken språkstödjande för barn med svenska 

som andra språk. 
 
Resultatet av vår studie visar att de pedagoger som vi intervjuade och de som svarade 
skriftligt anser att stödtecken är språkstärkande för alla små barn i förskolan, med eller 
utan funktionshinder. 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to describe how pedagogues in pre-school use “supportive 
signs” and in which purposes they are used.  We highlight concepts such as 
communication, development of language and interaction. The socio-cultural 
perspective is our primary interest. Further on we give definitions of “supportive signs” 
such as TSS and TAKK. We interviewed nine pedagogues, and received written 
answers from five, at four pre-schools, which are situated in suburbs of Stockholm, 
where “supportive signs” are used for various purposes. The result of our study shows 
that the pedagogues were unanimous in that “supportive signs” have a positive 
influence on pre-school children’s language development. 
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Förord 
 

Vi vill tacka de pedagoger som ställt upp och låtit sig intervjuas samt de pedagoger som 
gett oss skriftliga svar på våra intervjufrågor. Vi vill också tacka vår handledare Britt 
Jakobson vars stöd och uppmuntran har varit av största betydelse för oss.  
 
Vi ger härmed också varandra ett stort tack för gott samarbete. Vi har gemensamt varit 
på förskolorna och gjort intervjuer med pedagogerna. Därefter har vi tillsammans 
transkriberat intervjuerna. Dessa tidskrävande övningar skulle lätt kunna bli tunga, men 
genom att uppmuntra och stötta varandra har det gått lätt och smidigt. Den teoretiska 
litteraturen delade vi upp mellan oss efter smak och tillgång. När vi hittade relevanta 
delar som har anknytning till vår studie, läste vi och diskuterade tillsammans och valde 
ut de delar som vi har refererat till i texten. Vi gjorde på ett liknande sätt när det gäller 
tidigare forskning. Vi letade gemensamt efter vilken forskning som finns inom vårt 
område. Då det inte är så omfattande valde vi att läsa det mesta gemensamt. 
 
 
Stockholm 2008 
 
Marie Ulander & Therese Elfstedt 
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Inledning 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) betonas att förskolan ska vara en social och 
kulturell mötesplats där förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och att kunna 
samarbeta är nödvändigt för den individuella utvecklingen. Förskolans uppdrag är att ge 
barnet möjligheter så att han/hon: 
 

 utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 
andra och att uttrycka tankar,  

 utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, (s. 9) 
 
Under våra yrkesverksamma år med små barn i förskolan har vi låtit oss inspireras av 
olika pedagoger och varierande metoder och arbetssätt. Vi har mött flera pedagoger 
inom förskolan som på ett kreativt och medvetet sätt arbetar med att erbjuda barnen 
många olika sätt att uttrycka sig på. Bild, form och stödtecken är några av dessa olika 
medel som pedagogerna använder sig av för att tidigt främja den kommunikativa 
interaktionen samt lärande. Eftersom vi alla är olika, kommunicerar vi på olika sätt. 
Därför behöver pedagogerna i förskolan erbjuda ett flertal olika medel som individen 
kan använda för att uttrycka sig med. De pedagoger vi tidigare mött i förskola som 
använt stödtecken i verksamheten, har gjort det på grund av att de har ett barn i gruppen 
med någon sorts funktionshinder. Stödtecken är en alternativ kommunikationsmetod 
och är baserad på samtidigt tal och tecken (Nelfelt, 2001). 
 
”Tecken som stöd” (TSS) används främst för hörselskadade i en hörande miljö (Heister 
Trygg, 2004). Till skillnad från ”Tecken som stöd” (TSS) används det ”Svenska 
teckenspråket” (STS) av döva i en tyst miljö. I denna studie belyser vi pedagogers syn 
på stödteckens, det vill säga ”Tecken som stöd” (TSS), betydelse för barns 
kommunikativa interaktion. Stödtecken används i förskola och i skola och riktas främst 
till barn med behov av särskilt stöd. Pedagoger i förskola och särskola utbildas för att 
kunna kommunicera med det enskilda barnet. I vår studie har det framkommit att de 
flesta pedagoger som vi intervjuat har gått en kurs som benämns ”Tecken som stöd” via 
Studieförbundet vuxenskolan. Kursadministratör Yvonne Hallberg står för 
kursutgivning, ”Grundkurs i tecken som stöd” i Stockholmsregionen. Kursen riktar sig 
till föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med barn och vuxna som har 
funktionshinder eller språksvårigheter. Material som används i kursen är framtaget av 
Studieförbundet vuxenskolan, Tecken förstås och Tecken till hands är två arbetshäften 
med text och övningar.  
 
Filosofin och den barnsyn som genomsyrar pedagogiken i Reggio Emilia har också 
inspirerat oss till att undersöka hur barn kommunicerar med hjälp av olika redskap. 
Titeln på boken Barn har hundra språk av Wallin et al. (1981) säger oss en del om hur 
pedagogerna där resonerar. Författarna beskriver hur viktigt det är att ge alla barn flera 
olika möjligheter till att göra sig förstådda. Vidare menar Wallin att pedagogerna säger, 
om man vill påverka barns lärande måste man vända sig på ett annat sätt till ett barn 
som nyss fyllt tre år än till ett som fyllt sex och ska börja skolan. Då våra barn i den 
svenska förskolan börjar så tidigt som vid ett till ett och ett halvt år, behövs det enligt 
vår mening konkreta medel för att kommunicera med dessa våra yngsta. Vi ser 
stödtecken som ett sådant konkret medel, vilket vill vi styrka med det Svensson (1998) 
skriver, om att talet är ett av flera språkliga sätt att utrycka sig: 
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spädbarn kommunicerar långt innan de kan tala. Det sker genom minspel, joller, 
skrik, gester, pekningar och blickar och kallas förspråklig kommunikation. (s. 12) 

 
Boken av Wallin et al. (1981), Barn har hundra språk, är namngiven efter dikten nedan 
som är skriven av Loris Malaguzzi, grundaren av förskolorna i Reggio Emilia. 
Dikten beskriver hur han ser på barn och deras möjligheter till kommunikation: 
 
 

Ett barn har hundra språk 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp 
och handla utan huvud. 
Leken och arbetet 
verkligheten och fantasin 
vetenskapen och fantasteriet 
det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser 
(s. 14) 

 
Den ryske psykologen Lev S Vygotskij (1999) skriver att barnet är socialt från början 
och att språket fyller en social funktion i dialog med andra människor.  
Genom andra lär man känna sig själv. Säljö (2000) menar också att det är genom 
kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom 
att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen som barnet blir medvetet 
om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man 
skulle kunna göra i varje situation. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att ta reda på pedagogers syn på användandet av stödtecken i 
förskolan. Vad ser pedagogerna för fördelar och nackdelar med denna typ av 
kommunikation när det gäller förskolebarns möjlighet att göra sig förstådda och förstå? 
Med utgångspunkt från vårt syfte har vi formulerat följande problemställning: 
 
- Hur uppfattar pedagoger i förskolan betydelsen av stödtecken för kommunikation i 

barngrupper?  
 
 
Genom att intervjua pedagoger som arbetar med stödtecken i sin verksamhet tänker vi 
oss att få svar på vår forskningsfråga. Vi tar hjälp av sju intervjufrågor (bilaga 2) som vi 
reducerat till tre kategorier i resultatdelen. 
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Teoretiskt perspektiv - Tidigare forskning 
Vi har ett sociokulturellt perspektiv och ger också en kort beskrivning av barns 
språkutveckling. Dessutom beskriver vi tidigare forskning utifrån Boel Heister Tryggs 
(2004) förklaringar av tecken som ett alternativt kommunikationssätt. 
 

Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij (1999) menar att barn är sociala från början och att språket fyller en social 
funktion. Det är genom den kommunikativa interaktionen med andra, som språket 
utvecklas. Enligt Heister Trygg (2004) kan stödtecknen bara användas i en social 
kontext. Vygotskij anser vidare att ordbetydelsen verkar i både språk och tänkande på 
samma gång då han menar att ordet till en början är abstrakt för det lilla barnet, men ju 
mer barnet kommer i kontakt med ordet så blir det alltmer konkret. Med det kan teorin 
kopplas till att stödtecken (tecken + tal) förstärker ordets betydelse och på sätt blir ordet 
mer konkret för barnet.  
 
Enligt Vygotskij (1999) så är ordet beklätt med den betydelse barnet fått utifrån sin 
hemmiljö. Barn har sin tolkning och därmed en förståelse av vad ordet betyder just för 
honom/henne. I detta sammanhang kan det ses som att ordbetydelsen förtydligas med 
hjälp av stödtecken. Heister Trygg (2004) menar att tecken kombinerat med tal ger 
resultat för språkutvecklingen. Säljö (2000) i sin tur skriver att människan orienterar sig 
mot andra personer redan från födseln, om inte tidigare, och att hon redan från början 
svarar på och tar initiativ till fysisk och verbal kommunikation. Säljö menar också att 
dessa förutsättningar finns inlagda på ett allmänt plan i vår genetiska utrustning. Den 
vidare kommunikativa och sociala utvecklingen sker sedan i ett växelspel mellan 
biologiska förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra. Människan är 
inriktad på att samspela med andra personer i omgivningen. Vi blir delaktiga genom 
interaktionen med andra människor, vilket Säljö (2000) menar är avgörande för alla 
lärandeprocesser. Interaktion är centralt i förskolan. Förskolan är en mötesplats där barn 
och pedagoger vistas under dagen. En grundtanke i det sociokulturella perspektivet som 
Säljö (2000) förespråkar, är att det är genom kommunikation som sociokulturella 
resurser skapas och förs vidare, och det är genom språket vi har en förmåga att dela 
erfarenheter med varandra som gör oss unika som människor. Det är nödvändigt för 
barnen i förskolan att kommunicera. Detta anser vi är centralt eftersom det är genom 
kommunikativ interaktion i bland annat leken, som de delar sina erfarenheter med 
varandra på ett eller annat sätt. Att utveckla dialoger om omvärlden är ett av de mest 
påtagliga sätt genom vilket människan samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet. 
I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning helt central. 
Säljö (2000) hävdar att den utgör länken mellan den lärande och omgivningen och dess 
kommunikation mellan det inre, tänkandet, och det yttre, interaktion. I en sociokulturell 
teoriram görs föreställningen om att det finns en ändpunkt i mänsklig utveckling 
orimlig. Eftersom de kulturella redskapen – de psykologiska/språkliga lika väl som de 
fysiska, det vill säga artefakterna, - hela tiden förändras och förfinas kommer 
människors kunskaper och intellektuella förmåga alltid att utvecklas och förändras. 
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Språkutveckling 
Svensson (1998) menar att talet är ett av flera språkliga sätt att utrycka sig. Hon skiljer 
på det orala talet och språket. Hon menar att kommunikation inte bara sker genom att 
tala med munnen (orala). Hon är av den uppfattningen att redan det lilla barnet kan 
kommunicera, innan de kan tala, genom att de bland annat ger blickar, gör gester och 
pekar när det vill ha kontakt. Hon menar att talet är ett uttryckssätt, medan språket är ett 
av flera sätt att kommunicera, till exempel musik, dans, bild och andra konstformer.  
 
Barn har olika förutsättningar för sin språkutveckling. En del barn kommer från en 
väldigt språkrik kultur med många uttrycksformer, till exempel bild, dans, film, böcker 
och datorer som är en självklarhet i deras vardag. Andra barn känner sig främmande i en 
sådan miljö.  
 
Kommunikation mellan individer kan ske både med muntlig och icke muntlig 
kommunikation. Arnqvist (1993) skriver om hur det lilla barnet använder olika sätt att 
förstärka talet genom att använda icke muntliga uttryck. Ett exempel som Arnqvist ger 
visar på kommunikationens olika delar, muntlig och icke- muntlig:  
 

Förskolebarnet skakar intensivt på huvudet samtidigt som det skriker ”nej” som svar 
på mammans uppmaning att ”nu är det tid att gå och lägga sig” (s.12) 

 
Vid språkstudier är det vanligt att man utgår från vad barnet säger och inte från vad det 
förstår. Arnqvist (1993) menar att många studier har visat att barn oftast förstår mer än 
vad de kan ge uttryck för. Att endast basera sina slutsatser på vad barnet säger kan 
därför leda till att vi misstar oss på barnets språkliga kapacitet. Arnqvist skriver vidare 
att språket troligen är en av de färdigheter som utvecklas snabbast under förskoleåldern. 
Det är viktigt att man utgår från att språkets primära roll är att förmedla budskap och att 
det därför har en central funktion i interaktionen mellan människor. Språket använder vi 
inte bara för att kommunicera utan också i hög grad för att utveckla vår tankeförmåga. 
 
Barsotti (1997) resonerar på ett liknande sätt som Arnqvist (1993) när det gäller barns 
kommunikationsmöjligheter. Hon ser att man kan kommunicera på många olika sätt, 
som till exempel genom skapande verksamhet. Hon menar att barn själva väljer vilket 
tal som kommer ut och vilket som stannar kvar inne i huvudet. Barnet behöver enligt 
Barsotti inte visa upp allt det inre talet. Detta resonemang stärks av Säljö (2000) som 
skriver att mänskliga handlingar, till exempel kommunikation, är en kombination av 
intellektuell och manuell verksamhet. Vi kan, enligt Säljö (2000), översätta språkliga 
företeelser, termer och begrepp, till fysisk handling. I sin syn på barnet poängterar 
Barsotti barns kommunikativa förmåga. Hos treåringen finner vi en mycket rik 
kommunikativ kontext. Barnen observerar varandra, lyssnar på varandra, mäter sig med 
varandra, vill lära känna andra och förhålla sig till dem. Många kontakter mellan barnen 
förmedlas genom ett förhandlande om föremål. Det föremål som går från hand till hand 
är laddat med innebörd. Det ersätter ordet. Här menar Barsotti att ordet kan vara 
överflödigt i kommunikationen – kroppsspråket är tillräckligt. 
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Alternativa kommunikationssätt 
Vi vill härmed presentera de vanligaste alternativa kommunikationssätt som används för 
barn med funktionshinder, och samtidigt belysa det alternativa 
kommunikationshjälpmedel som pedagogerna vi intervjuade använder sig av i sin 
verksamhet, det vill säga ”Tecken som stöd” (TSS). 
 

”Alternativ och Kompletterande Kommunikation” (AKK)  
Att uttrycka sig är för många något man gör utan att ens tänka på att man gör det. 
Behovet av kommunikation är grundläggande för oss. Personer med tal- och 
språksvårigheter behöver andra sätt än tal för att kommunicera med sin omgivning. De 
behöver en alternativ och kompletterande kommunikation (Figur 1). 
 

 
Figur 1 visar vilka grupper som är i behov av AKK (Heister Trygg, 2004, s. 12)  

Behov av AKK finns vid olika funktionshinder  

DAMP, 
ADHD 

Utvecklings-
störning 

Rörelse- 
hinder CP mfl Specifik  

Språkstörning 
 

Hörsel-  
Nedsättning/
dövhet 

Förvärvad 
hjärnskada 

Autism 

Grav tal- och 
språkstörning med 
behov av AKK 

 
Vi beskriver Heister Trygg (2004) och Nelfelts (2003) begrepp och förklaringsmodeller 
för kommunikation. Figur 2 är en kommunikationskedja som visar brukarens möjlighet 
att använda kompletterande kommunikationssätt.  
 
 

 
Figur 2 visar kommunikationskedjan. (Heister Trygg et al. 1998, s. 12) 

Sändare Meddelande Medium Effekt 

Återkoppling 

Brukare                                 Redskap                      Kommunikationssätt/                Omgivning                     Avsedd? 
                                                                          Hjälpmedel                                                                Önskad? 
 

Mottagare 
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”Alternativ och Kompletterande Kommunikation” (AKK) innefattar först och främst 
brukaren, det vill säga den person som har någon form av funktionsnedsättning vad 
gäller kommunikation. Dessutom innefattar det redskapen och de hjälpmedel som 
brukaren behöver för sitt kommunikationssätt. Slutligen räknas även brukarens 
omgivning och samtalspartner och miljön han/hon vistas i in i sammanhanget. Det är 
den ”Alternativa och kompletterande kommunikationen” (AKK) som står för det 
övergripande kommunikationssättet där TAKK och TSS som båda innefattar tecken, är 
de två som man vanligtvis använder på förskolor där det finns barn som är i behov av 
ett annat kommunikationssätt än det verbala.  
 

AKK – ”Alternativ och Kompletterande Kommunikation” 

TSS – ”Tecken Som Stöd” 
TAKK – ”Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation” 

 
 
När det konstaterats att brukaren behöver ett alternativt kommunikationssätt tittar man 
på vilka manuella eller kroppsliga hjälpmedel brukaren behöver. Det första alternativet 
är att använda kroppen i kommunikationen, omedvetet eller medvetet. Heister Trygg et 
al. (1998) menar att hjälpmedlet är kroppens egna naturliga reaktioner, som gester och 
signaler, är betydelsefulla och stödtecken kan användas som komplement.  
 
En del färdigheter finns (eller saknas) hos personen i fråga och styr då valet av 
alternativ kommunikation. Andra färdigheter kan utvecklas över tid genom riktad 
träning (Heister Trygg et al. 1998). 
Det andra alternativet är medvetet och brukaren är i behov av artefakter av olika slag. 
Det kan vara bilder, fotografier eller bokstäver. Det kan också vara hjälpmedel som 
pictogram eller bliss. För att kunna använda sig av ”Alternativ och kompletterande 
kommunikation” (AKK) behövs också olika förmågor och färdigheter hos brukaren. 
Några av dessa färdigheter utgörs av brukarens motoriska, språkliga och sociala 
förmåga. Dessutom krävs det att brukaren är intresserad av att kommunicera. 
 

”Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation” (TAKK)  
Tecken används som ett komplement och alternativ för både förståelse och uttryckssida 
av språket. I huvudsak tecknas bara nyckelord i samband med talat språk och följer 
talspråksgrammatik. Tecknen är individanpassade. Enligt Heister Trygg (2004) fungerar 
”Tecken som alternativ kompletterande kommunikation” (TAKK) som stöd för 
talspråksutvecklingen. En del barn börjar tala mer då tecknet blir ett komplement till 
talet, ett stöd för förståelsen av talade ord. För de barn som inte utvecklar tal, blir 
tecknet barnets eget sätt att utrycka sig. De främsta fördelarna med tecken enligt Heister 
Trygg (2004), är att de kräver mindre finmotorik än tal. Att utrycka sig med gester och 
tecken kräver ett visst mått av finmotorik men inte alls lika mycket som krävs för 
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talapparaten att formulera ord till tal. Man använder sig av andra sinnen när man 
tecknar, händernas rörelser kan både ses och kännas.  
En annan anledning är att tecknen ökar koncentrationen. Detta beror enligt Heister 
Trygg (2004) på att det talade ordet försvinner snabbt, medan tecknet hålls kvar längre 
vilket förlänger möjligheten att öva koncentrationen. Tecken kan vara mer konkreta och 
liknar då innehållet. Tänk exempelvis på tecknet för ”bil” då händerna konkret vrider på 
ratten. Tecknet tydliggör, då det visuella följer det uttalade ordet (Heister Trygg, 2004). 
En annan fördel är att tecken dämpar den vuxnes talflöde, man slipper tjata på barnen. 
När man tecknar samtidigt som man talar, sänker man tempot på talet som ofta går 
väldigt fort, och nyckelordet förstärks. Tecken fungerar som en brygga mellan talet och 
det egna medfödda uttryckssättet, nämligen kroppsspråket. Slutligen säger Heister 
Trygg (2004) att stödtecken är särskilt bra jämfört med andra alternativa 
kommunikationssätt eftersom man alltid har dem med sig, till skillnad från bilder eller 
andra kommunikationshjälpmedel som inte alltid kan vara tillgängliga. 
 
”Tecken som alternativ kompletterande kommunikation” (TAKK) ska inte förväxlas 
med det ”Svenska teckenspråket” (STS). De skiljer sig både genom hur man utför 
tecknandet men framför allt genom de olika målgrupper de har. ”Svenska 
teckenspråket” (STS) används av döva personer i ”tyst miljö”. Redan från början kan de 
räkna med ett livslångt användande. ”Tecken som alternativ kompletterande 
kommunikation” (TAKK) används av hörande personer med språkstörning i talande och 
hörande miljö. Man använder ”tecken som alternativ kompletterande kommunikation” 
(TAKK) när det gäller barn med funktionshinder eller syndrom av olika slag, t ex 
Downs syndrom. 
 

”Tecken Som Stöd” (TSS)  
”Tecken som stöd” (TSS) är en kommunikationsform men inte ett eget språk. Det 
innefattar både talad svenska och tecken från det ”Svenska teckenspråket” (STS). 
Däremot saknar det helt grammatik (Nelfelt, 2001, 2003). Det är viktigt att poängtera att 
”Tecken som stöd” (TSS) är likt ”Tecken som alternativ kompletterande 
kommunikation” (TAKK) men att skillnaden är att målgruppen först och främst är till 
de vuxna brukare som redan tillägnat sig ett språk, och som drabbas av någon form av 
hörselnedsättning eller dövhet. Dessa personer kan ha svårt att lära sig ett fullödigt 
teckenspråk, istället kan denna brukare samt omgivningen använda sig av ”Tecken som 
stöd” för att underlätta talförståelsen (Heister Trygg, 2004). Vid användandet tecknar 
man och talar samtidigt, och ungefär hälften av orden tecknas. Detta innebär att man får 
det viktigaste av det talade innehållet även i visuell form, vilket på så vis förenklar 
avläsningen. Risken för missförstånd minskar därmed också betydligt.  
 

Centrala begrepp  
Stödtecken: Används som kompletterande kommunikationsmedel av hörande med 
språk- eller talstörning i en talande miljö. 
 
Kommunikation: Det är genom kommunikation som vi har förmågan att dela 
erfarenheter med varandra: 
 

Kommunikation kan vara verbal och icke-verbal, avsiktlig och icke-avsiktlig och 
förutsätter en sändare, ett budskap och en aktiv mottagare (Heister Trygg, 2004, s. 7) 
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Interaktion: I den här studien har interaktion betydelse, ett ömsesidigt samspel mellan 
barnen. 
 
Språkutveckling: Barns språkutveckling sker på ett naturligt sätt för de allra flesta. 
Stödtecken har visat sig ha en stärkande funktion som ger goda effekter på barns språk 
och talutveckling (Heister Trygg, 2004).  
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Metod 
 

Urval 
Vi tog kontakt med förskolor i Stockholmsområdet för att ta reda på i vilka förskolor 
pedagoger använder sig av stödtecken i sin verksamhet. Vi ringde ett tiotal samordnare 
och förskolechefer vilket ledde till att vi fick intervjua pedagoger på fyra förskolor.  
När vi sedan kontaktade de utvalda förskolorna framkom det att pedagogerna använde 
stödtecken av olika anledningar. Detta gjorde oss nyfikna och vi ville veta mer om de 
olika andledningarna: 
 

• Förskola där man använder stödtecken för barn med funktionshinder som är 
integrerade i barngrupp. 

• Förskola där man genomgående använder stödtecken. 
• Förskola där man använder stödtecken språkstödjande för barn med svenska 

som andra språk. 
 
Genom att intervjua pedagoger som använder stödtecken anser vi att vi har en möjlighet 
att få svar på vår forskningsfråga.  
 

Datainsamling 
Vi besökte fyra förskolor där vi träffade fyra pedagoger enskilt, och resterande i två 
grupper, varav tre pedagoger i den ena, och två pedagoger i den andra. Totalt inspelat 
material blev ca 3 timmar. Som en förberedelse inför intervjuerna skickade vi ut ett 
intervjubrev samt våra frågor (bilaga 1och 2). Det ledde till att vi även fick in fyra 
skriftliga svar från pedagoger på en av förskolorna, som inte hade möjlighet att 
medverka under intervjun. Dessa svar har vi också använt i vår studie. En av de 
inplanerade intervjuerna blev inställd. Därför fick vi även den pedagogens svar 
skriftligt. Sammanlagt deltog 14 pedagoger i vår undersökning. 
 
Vi vet av tidigare erfarenhet att det är svårt att gå ifrån barngruppen i förskolan. Därför 
ville vi skicka ut frågeställningarna i förväg till dem som skulle intervjuas. Vi ville 
också att pedagogerna i förväg skulle veta vilka frågor vi skulle ställa så att de skulle 
känna till studiens syfte. Detta är enligt Thomsson (2002) av betydelse för att intervjuns 
introduktion ska bli så tydlig och fri från eventuella missförstånd som möjligt. 
Dessutom bidrog det till att vi lättare kunde fokusera på pedagogernas uppfattning om 
stödtecken.  
 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av mp3 och mobiltelefon. Vi transkriberade 
intervjuerna och sammanfattade materialet. Frågeställningarna var desamma för alla 
pedagoger. Anledningen till att vi använde oss av denna metod var att vi genom att 
intervjua anser att vi kunde få reda på vilken uppfattning som råder bland personalen på 
förskolorna vi besökte angående betydelsen av stödtecken för kommunikation. 
Inspelningarna gav oss möjligheten att referera och analysera det pedagogerna sagt 
under det gångna samtalet. Vi såg en styrka med inspelningar eftersom man då kan gå 
tillbaka i samtalet och lyssna många gånger. Det var också bra att intervjua eftersom vi 
då inte behövde anteckna under samtalets gång (Thomsson 2002).  
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En annan fördel med att intervjua personligen, och inte via till exempel telefon, är att 
man under intervjun kan förtydliga frågorna. Pedagogerna kunde ju tolka frågorna på 
olika sätt, men på detta sätt kunde vi ställa relevanta följdfrågor. En svårighet med 
intervjusamtal är att få tid att träffa pedagogerna. En del ville intervjuas per telefon, 
vilket vi avböjde på grund av svårigheten att anteckna eller göra inspelning under 
samtalet via telefon. I en sådan intervju skulle vi inte ha möjlighet att skriva ner hela 
berättelsen ordagrant. Vi skulle inte heller kunna reflektera över det som sägs och 
samtidigt guida intervjun vidare (Thomsson, 2002). En annan svårighet med 
intervjuerna var att formuleringen på frågeställningarna behövde vara så öppna som 
möjligt. Vi upplevde att tekniken ibland ställde till problem. Vi fick svårigheter med 
våra mp3spelare som inte fungerade på det sätt som vi förväntat oss. Tack vare att vi 
hade garderat oss med inspelningsbara mobiltelefoner, så fick vi alla intervjuer 
inspelade till sist.  
 
Genom att intervjua pedagoger som använder stödtecken fick vi underlag för att söka 
deras uppfattning om användandet av stödtecken i förskolan. Genom att analysera detta 
område, hoppas vi kunna urskilja och sammanställa en kvalitativ undersökning 
(Svensson & Starrin 1996). Vi transkriberade intervjuerna samt granskade de skriftliga 
svaren. Transkriberingen gjordes på så sätt att vi tillsammans lyssnade på intervjuerna. 
Vi skrev ner det som pedagogerna svarade på de frågor vi ställde. Därefter gjorde vi en 
indelning av svaren under tre rubriker för att på så sätt visa på vårt svar utifrån 
forskningsfrågan. Därefter gjorde vi en sammanställande dokumentation för att på så 
sätt kunna tydliggöra vad pedagogerna varit enade eller oense om i sin uppfattning om 
stödtecknens betydelse. När vi transkriberade intervjun med en tidigare arbetskollega 
märkte vi att det var svårt att vara saklig och att inte lägga in egna tolkningar av vad 
pedagogen sa. Det vi säger i en intervju är alltid kontextuellt (Säljö 2000). 
 

Tillförlitlighetsfrågor 
Vi skickade, faxade och mailade våra transkriberade intervjuer till berörda pedagoger 
för att de skulle kunna korrigera eller bekräfta att det vi skrivit stämmer överens med 
det som de sagt. Vad gäller de skriftliga svaren får vi anta att pedagogerna står för det 
som de skrivit. Samtliga pedagoger som vi intervjuade var villiga att mottaga och titta 
igenom de transkriberingar som vi skickat ut. Vi fick därmed tillbaka fax med deras 
namnteckning där pedagogerna instämde med vår transkribering. Vi fick också tillbaka 
det brev som vi skickat med ett litet tillägg i ett uttalande som en av pedagogerna gjort 
och slutligen fick vi tillbaka det e-mail som vi sänt till en av förskolorna med en del 
justeringar av de uttalande som gjorts. Justeringarna var för att lägga till fakta och för 
att förtydliga det som sagts under intervjun. Dessutom lämnade vi en transkribering 
personligen då en av oss fick tid att tillsammans med pedagogen diskutera innehållet i 
texten.  
 

Etiska aspekter 
Vi intervjuade pedagoger som arbetar inom förskolan. Namnen på pedagoger och på de 
förskolor vi besökt är fingerade för att skydda deltagarnas integritet. Vi har också 
konfidentiellt behandlat vårt insamlade material (Hartman 2003). Vi anser att vi genom 
vårt sätt att genomföra denna studie har vårdat de inblandades integritet med största 
respekt. 
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Resultat 
Utifrån vår forskningsfråga: Hur uppfattar pedagoger i förskolan betydelsen av 
stödtecken för kommunikation i barngrupper?, har vi sammanställt samtliga pedagogers 
svar utifrån de sju frågeställningar (bilaga 2) som vi använde i intervjun. Dessa har vi 
sedan dragit ihop till tre kategorier:  
 

• Stödtecken i den dagliga verksamheten.  
• Stödteckens betydelse för det enskilda barnet och för gruppen.  
• Betydelsen av stödtecken för barn med normal språkutveckling och för barn 

med funktionshinder. 
 

Utifrån dessa tre kategorier visar vi på pedagogernas svar. Vi analyserar dessa svar i 
samband med varje frågeställning och avslutar med en sammanfattning av resultatet.  
 

Presentation av förskolorna  
Vi presenterar först varje förskola för sig, det vill säga förskolorna Solrosen, Kotten, 
Alfons och Vitsippan. Som vi tidigare nämnt är namnen på förskolorna och 
pedagogerna fingerade för att skydda deltagarnas integritet. 
 

Förskolan Solrosen 
Vi intervjuade tre pedagoger som arbetar i en barngrupp där barnen övervägande har 
svenska som andra språk. Maja arbetar på en småbarnsavdelning (1-3 år) och Rita och 
Lena på en syskonavdelning (3-6 år). Flertalet av barnen på den här förskolan har aldrig 
tidigare mött det svenska språket, och många olika nationaliteter är representerade.  
 

Förskolan Kotten 
På Kottens förskola intervjuade vi två pedagoger som arbetar på samma avdelning (1-3 
år), Lotta och Elsa, varav Lotta är den som använder stödtecken. Anledningen till att 
hon använder stödtecken är att hon är intresserad av denna form av kommunikation 
vilket ledde till att hon gick kursen ”Tecken som stöd”. Detta blev särskilt aktuellt när 
det visade sig att ett barn på avdelningen, Pelle, var i behov av särskilt kommunikativt 
stöd. På den här förskolan har en stor andel barn svenska som andra språk. 
 

Förskolan Alfons 
Förskolan ingår i enhet som också inbegriper en språkförskola. I samband med 
nyrekrytering av personal ser enhetschefen till att all personal får gå kursen ”Tecken 
som stöd”. Enhetschefen menar att alla barn är i behov av stödtecken för sin 
språkutveckling och presenterar stödtecken som en del av förskolans verksamhetsplan. 
Han/hon vill också ha en beredskap för barn med språkstörning. Vi intervjuade tre 
pedagoger från olika avdelningar. Emilia arbetar på småbarnsavdelningen (1-3 år), 
Christin och Felicia arbetar på två olika syskonavdelningar (3-6 år). Härifrån fick även 
in fyra skriftliga intervjusvar från Kajsa, Petra, Anna och Lollo. 
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Förskolan Vitsippan 
På förskolan Vitsippan besökte vi en resursavdelning där vi intervjuade pedagogen 
Gunilla. På avdelningen finns flera barn med olika sorts funktionshinder som är 
integrerade i gruppen.  Gunilla ser fördelar med att använda stödtecken, men känner inte 
att det är genomförbart då övrig personal i arbetslaget inte använder tecken. Hennes 
användande av stödtecken är mest sporadiskt. Vi fick också ta del av ett skriftligt svar 
från pedagogen Malin. Hon arbetar på en småbarnsavdelning (1-3 år) och är ensam i sitt 
arbetslag om att använda stödtecken.  
 

Stödtecken i den dagliga verksamheten 
Övervägande delen av pedagogerna använder stödtecken dagligen i rutinsituationer. Hur 
mycket och av vilken anledning skiljer sig dock en del. 
 
1. Maja och Lena (Solrosen): Vi använder stödtecken i samling och i kommunikation 

med barnen vid rutinsituationer.  
 
2. Christin (Alfons): I syskongruppen använder vi tecken på sångsamling, vid 

matpresentation och vid konfliktsituationer. När barnet har befäst språket slutar 
barnen att teckna. Det går ju så mycket fortare att tala än att teckna.  

 
3. Anna och Lollo (Alfons): Vi använder stödtecken utöver rutinsituationer också i 

sånger, sagor och pusselbyggen. Stödtecknen fungerar som ordförtydligande och är 
ett stöd i kommunikationen.  

 
Rita (Solrosen) anser på samma sätt att stödtecken är användbara när det talade språket 
inte är tillräckligt:  
 
4. Rita (Solrosen): Jag använder det främst vid rutinsituationer och när språket inte 

räcker till. När inte barnen kan svenska arbetar man med kroppen och händerna för 
att kommunicera. Det är populärt med teckensånger.  

 
Lotta (Kotten) menar att stödtecken levandegör språket:  
 
5. Lotta (Kotten): Jag försöker att teckna så mycket som möjligt, inte bara till Pelle, 

utan till hela barngruppen för att ge ett levande språk, göra det så naturligt som 
möjligt, för mig och barnen, så att det sitter i ryggraden. Handlar det om av- och 
påklädning är det lätt att teckna hela meningen. Är det långa meningar tecknar jag 
bara nyckelord. 

 
Elsa (Kotten) använder stödtecken enbart när barn är i behov av någon form av 
ytterligare kommunikation:  
 
6. Elsa (Kotten): Jag använder inte tecken mer än till Pelle som har behov av det, 

eftersom jag inte har gått kurs.  
 
Stödtecken ses också som vilket språk som helst: 
 
7. Felicia (Alfons): Vi använder oss av veckans ord för att hålla tecknen igång. Det är 

personalens sätt att hålla språket levande.  
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8. Christin (Alfons): Det är som vilket språk som helst, använder man det inte 

regelbundet, blir man ringrostig. Det ger ett lugn i gruppen, i stället för att skrika 
över rummet, kan man teckna, vilket sänker ljudnivån och minskar negativ 
uppmärksamhet till barnet. 

 
Och som ett komplement: 
 
9. Malin (Vitsippan): Jag ser stödtecknen som ett bra komplement för barns 

språkutveckling. Jag tecknar så kallade nyckelord som stopp, vänta, jobba, färger, 
mat med mera.  

 
10. Emilia (Alfons): På småbarnsavdelningen använder vi ett alfabet med tecken i 

samling och i ramsor. Vi försöker att prata tydligt så att alla konsonanter är med. Jag 
är fullständigt övertygad om att man blir mer medveten om hur man betonar talet 
när man tecknar. Man reflekterar mer över sitt språk. 

 
11. Gunilla (Vitsippan): Jag använder stödtecken när jag märker att det behövs för att 

kommunicera. Men också när barnen visar intresse för att leka med tecken i bland 
annat sånger eller tecken kort. Varje morgon i samlingen tecknar vi 
godmorgonsången. Kommer det in nya barn i gruppen, så berättar vi vad tecknen i 
sången betyder. 

 

Summering 
Flera pedagoger ger uttryck för att stödtecken är användbara i kommunikation med barn 
och ser fördelar med att förstärka vissa ord med ett tecken. Pedagogerna ser alltså 
stödtecken som språkstärkande. Emilia menar (rad 10) att när hon är medveten om hur 
hon själv talar och använder sitt språk i kombination med tecken tydliggörs och 
konkretiseras ordet. Hon anser att stödtecknen fungerar som hjälpmedel i 
kommunikation med de yngsta barnen som ännu inte har ett utvecklat verbalt språk.  
 
På syskonavdelningen på förskolan Alfons använder barnen tecknen mest i sånger, vid 
matpresentationer och konflikthantering. När barnen har utvecklat sitt verbala tal slutar 
de att använda tecken eftersom det går fortare att tala (rad 2).  
 
Rita som arbetar främst med barn som har svenska som andra språk, uttryckte att 
stödtecken är ett redskap i kommunikation med barn. Hon menar att stödtecken framför 
allt är betydelsefulla ”när språket inte räcker till” (rad 4) Rita menar att stödtecken 
förstärker kommunikationen och förståelsen hos barnen.  
 
Det framkommer att samtliga pedagogers syn på användningen av stödtecken i den 
dagliga verksamheten har betydelse för det enskilda barnets språkutveckling och för den 
kommunikativa interaktionen främst mellan pedagog och barn.  
 
 
 
 
 
 

16 



Stödteckens betydelse för det enskilda barnet och för gruppen 
Pedagogerna anser i stort att stödtecken har betydelse för det enskilda barnet av olika 
anledningar. Några pedagoger menar att stödtecken inverkar lugnande på gruppen och 
att de inverkar positivt på den kommunikativa interaktionen för både individ och grupp. 
 
Stödtecken ses som språkstärkande för de barn som har svenska som andra språk vilket 
pedagogerna anser öka kommunikationen i gruppen: 
 
12. Rita (Solrosen): Barnet förstår direkt när man använder tecknen, alla förstår oavsett 

modersmål, när man tillexempel gör tecknet ”dragkedja”, blir det tydligt när det ges 
visuellt ihop med talet. Jag menar att barnet har sitt hemspråk, och så har barnet 
svenskan till en viss del beroende på hur mycket de har lärt sig. Sen har de tecknen, 
som ett tredje språk.  

 
13. Elsa (Kotten): jag ser att det har betydelse både för barn med funktionshinder och 

för de barn som vi har som har svenska som andra språk.  
 
14. Lena (Solrosen): Jag tycker att stödtecken har betydelse både för det enskilda barnet 

och för gruppen. Om tillexempel barnen ser att kompisen inte förstår ordet använder 
de sig av tecken. De har ju ofta olika hemspråk, eller så är barnen så små att de inte 
kan prata än, då tar de till tecknen som till exempel tecknet ”kom”. 

 
15. Maja (Solrosen): Jag tycker att det har ökat kommunikationen och tydligheten både 

mellan barnen och till oss pedagoger.  
 
Stödtecken har ytterligare funktioner, främst för det enskilda barnet men som påverkar 
interaktionen i gruppen: 
 
16. Petra, Kajsa, Lollo (Alfons): Vi tycker att stödtecken förtydligar språket.  
 
17. Malin (Vitsippan): Det ger mig övertygelse om stödtecknens betydelse, när jag ser 

hur snabbt barnen kan snappa upp ett tecken. Jag märker att barnen, både i enskilda 
fall och i gruppen har lättare för att kommunicera med mig när de har ett tecken att 
”hänga upp ordet på”. 

 
18. Christin (Alfons): I en gruppsituation kan det räcka med att göra ett tecken, istället 

för att be barnet vara tyst, vilket dessutom minskar att negativ uppmärksamhet riktas 
till barnet. 

 
19. Anna (Alfons): Jag uppfattar att barnen lär sig sånger och ord fortare och lättare 

med tecken. 
 
20. Emilia (Alfons): Jag anser också att alla småbarn är i behov av stöd eftersom de är 

mitt uppe i sin språkutveckling. Dessutom har vi sett hur små barn kan bekräfta och 
trösta varandra genom att teckna till varandra. En flicka visade tydligt med 
kroppsspråk och miner att hon kände sig ledsen. Då la kompisen som satt bredvid 
henne ifrån sig det han höll på med, tittade frågande på flickan och frågade: Ledsen? 
Flickan nickade och svarade: Mamma. Pojken svarade då: Mamma jobbar, samtidigt 
som han gjorde ”jobba” tecknet. Flickan bekräftar ”jobba” tecknet genom att teckna 
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det med, ler därefter och ser nöjd ut. Så fortsatte de båda med sina respektive 
sysslor. 

 
21. Felicia (Alfons): På syskonavdelningen försvinner tecknandet när barnet lärt sig 

ordet. Men det tecken som håller sig kvar längst är stopptecknet. Vi pedagoger 
fortsätter att teckna då vi anser att det fyller sin funktion. Om någon pockar på 
uppmärksamhet och jag är upptagen med ett annat barn, kan jag använda tecken. Då 
vet barnet att jag sett att hon vill något och att jag kommer snart, vilket minskar 
frustrationen. Jag tror faktiskt att barns frustration minskar i takt med att de kan 
uttrycka sig, att det har ett samband. Kan man ge barnen ett språk så att de kan göra 
sig förstådda tidigare så vill man väl det. 

 
Stödteckens betydelse för barn i gruppen med funktionshinder: 
 
22. Lotta (Kotten): Jag kommer närmare Pelle eftersom han vet att jag förstår honom. 

Det resulterar i att han känner sig trygg. Dessutom ser vi att det blir lugnare i 
gruppen. 

 
23. Emilia (Alfons): Det är till stor fördel för barn som har svårt att artikulera, om 

han/hon stammar eller när barnen blir arga och inte hittar orden. Kan man då teckna 
istället och bli förstådd slipper barnen frustrationen. På småbarnsavdelningen 
använder vi tecken till hela gruppen. Genom att vi gör det pekar vi inte ut något 
särskilt barn som har extra behov av språkstöd.  

 
24. Gunilla (Vitsippan): Det har ju en stor betydelse för det barn som inte har förmågan 

att kommunicera verbalt. Det här är ju en grej av flera att använda sig av i sitt liv. 
När vi tecknade till Olle som hade en CP skada, märkte de andra barnen hur man 
kunde göra, och då blev det ju mer av användandet av tecken. Alla barn som har gått 
ihop med Olle, kan teckna. Jag märker en skillnad på de barn som börjat efter det att 
Olle slutat här. Jag skulle vilja att flera i arbetslaget tecknade. Jag skulle behöva en 
anledning till att starta upp igen. Vi har behov av någon sorts förstärkning, nu när 
det börjar nya barn med behov av särskilt stöd. Men det är svårt att göra själv. 

 

Summering 
Rita på förskolan Solrosen menar att man stärker barnets språkliga kommunikation 
genom att använda stödtecken. Särskilt viktigt tycker Rita att det är eftersom de flesta 
barnen har svenska som andra språk. När orden inte räcker till i kommunikationen 
använder sig både pedagoger och barn av stödtecken. Pedagogerna menar att 
stödtecknen fungerar som en brygga mellan språken (rad 12), det vill säga mellan det 
modersmål som barnet har och det svenska språket som talas i förskolan.  
 
Samtliga pedagoger på förskolan Alfons ser att det som är bra för det enskilda barnet 
även främjar övriga barn i gruppen. De menar att genom att man använder tecken till 
alla så stärks språkutvecklingen hos det lilla barnet och hela gruppen. På 
syskonavdelningarna fortsätter pedagogerna att använda stödtecken för att de anser att 
tempot och gruppen blir lugnare när de inte behöver höja rösten eller upprepa sig i 
onödan. Detta trots att barnen inte längre är i något större behov av stödtecknen 
eftersom de har utvecklat sitt verbala tal. Pedagogerna ser också att det förekommer att 
barnen tar till stödtecken i situationer där de behöver förstärka ordet eller avvärja en 
konflikt. Detta betyder att stödtecknen fortfarande fyller en språkstärkande funktion.  
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Kottens pedagoger fokuserar stödtecknens betydelse i första hand för det enskilda 
barnet. Elsa menar att det även är bra för de barn som har svenska som andra språk. 
Lotta ser också att gruppen påverkas positivt av användandet av stödtecken (rad 22). 
Alltså kan det ses som att stödtecken främjar både det enskilda barnet och gruppen i den 
kommunikativa interaktionen. Malin ser stödtecknen som ett bra redskap som hon vill 
erbjuda barnen då hon märker att det lilla barnet som inte ännu kan uttrycka sig verbalt 
istället kan uttrycka sig med hjälp av enkla stödtecken (rad 17). Gunilla ser att 
stödtecken har stor betydelsen för funktionshindrade barn, men hon ser också att många 
av barnen i gruppen blir mer förstående och därmed ser att det finns andra sätt att kunna 
kommunicera på. Hon märker att barnen vill lära sig stödtecknen för att kunna 
kommunicera med kompisen som inte kan uttrycka sig verbalt. Detta innebär att barnen 
i gruppen får större möjlighet att kunna uttrycka sig i interaktionen med varandra. 
Gunilla uttrycker svårigheter med att använda stödtecken beroende på att hon står 
ensam i sitt utövande (rad 24). 
 
Samtliga pedagoger menar att stödtecknen förtydligar orden för det enskilda barnet. 
Flera pedagoger uttrycker att de upplever att stödtecken bidrar till ett lugn i gruppen 
som kommer av att frustrationen minskar i takt med att barnen lättare kommunicerar, 
samt att det blir ett respektfullt förhållningssätt till barnen. 
 

Betydelsen av stödtecken för barn med normal språkutveckling 
och för barn med funktionshinder 
Samtliga pedagoger ser att stödtecken har en betydelse för barn med funktionshinder. 
De flesta pedagoger menar också att även barn med normal språkutveckling har nytta av 
att använda stödtecken: 
 
Stödteckens betydelse för barn med funktionshinder och hur det kan påverka gruppen: 
 
25. Maja (Solrosen): Tidigare har jag jobbat med barn som har funktionshinder. För en 

flicka som har Downs syndrom såg jag tydligt att stödtecken hade betydelse. Jag ser 
inte att de yngsta har någon användning av stödtecknen. Just nu har vi inget barn 
med funktionshinder, men jag tycker att det är naturligt för mig att använda mig av 
stödtecken ändå. Från det att barnen är två år, ungefär, visar de intresse av att teckna 
i sångsamlingen. 

 
26. Lollo (Alfons): Jag tycker att barn som har funktionshinder upplever en större 

tillfredställelse när hon/han blir förstådd. 
 
27. Rita (Solrosen): Vi hade tidigare ett barn på avdelningen som hade ett 

funktionshinder. Kompisarna till det här barnet förstod att man behövde använda 
tecken till honom för att kommunicera. 

 
28. Lotta och Elsa (Kotten): Vi ser att en ökning av tecknandet skulle berika Pelles 

kommunikationsmöjligheter till de andra i gruppen.  
 
29. Lotta (Kotten): Jag tycker att Pelle blir säkrare på att teckna i min närvaro.  

När Pelle leker på gården så visar han tydligt att han vill ha kontakt med de andra 
barnen genom att teckna till dem. Då behöver jag vara i närheten av honom för att 
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ge honom stöd. När de andra barnen märker att vi pratar genom att teckna så vill de 
delta i leken och provar att teckna tillbaka.  

 
30. Gunilla (Vitsippan): Jag är ju för användandet av tecken för alla barn, med eller utan 

funktionshinder. Jag har prövat att använda tecken till barn med autism, men utan 
framgång. För dessa barn passade det bättre att använda Pex-bilder i 
kommunikationen. För flera år sedan började en pojke i treårsåldern hos oss, som 
hade en hörselskada. Vi gick då kurs i stödtecken, och skulle använda tecknen i 
kommunikationen med pojken. Men det visade sig att han redan tillägnat sig ett 
verbalt språk, om än otydligt. Det gjorde ju att han inte hade behov av att använda 
tecken i den utsträckning som vi trott. 

 
Flertalet pedagoger anser att stödtecken har betydelse för alla barn i gruppen: 
 
31. Emilia (Alfons): Jag ser ingen skillnad beroende på om barnet har ett 

funktionshinder eller inte. Jag anser att stödtecken har betydelse för alla barn. På 
småbarnsavdelningen ser jag att ”stopp”, ”vänta” och ”jobba” är de vanligaste 
tecknen för barnen. När barnet blir ledset och saknar mamma kan orden på ett 
negativt sätt förstärka den ledsna känslan, medan tecknet kan bryta känslan och 
avleda beteendet.   

 
32. Christin (Alfons): Jag tror att användandet av stödtecken är individuellt, vare sig 

man har ett funktionshinder eller inte. Det beror på hur pass ”kroppsspråkliga” 
barnen är om de tecknar. 

 
33. Petra och Kajsa (Alfons): Alla barn tycker om att använda stödtecken, men det gör 

det lättare att nå barn med funktionshinder, särskilt barn som har språksvårigheter. 
 
34. Malin (Vitsippan): Jag tror att stöd tecken gynnar alla barn i deras språkutveckling 

och jag använder stödtecken till hela barngruppen i ett språkstärkande ändamål. Jag 
tror kanske att stödtecknens funktion blir ännu tydligare för barn med ett 
funktionshinder. 

 

Summering 
Gunilla och Elsa använder stödtecken främst som ett alternativt kompletterande 
kommunikationssätt för de barn som inte kan uttrycka sig verbalt på grund av 
funktionshinder. Pedagogerna på förskolan Alfons menar att stödtecken har betydelse 
för kommunikationen. De ser att både små barn med en normal språkutveckling och de 
barn som har funktionshinder verkar känna sig tillfredställda när de blir förstådda. 
Malin som arbetar på förskolan Vitsippan är av samma åsikt. Hon säger att hon 
använder stödtecken till hela barngruppen. Vidare säger pedagogerna på förskolan 
Alfons att de har uppfattningen att barnet blir nöjt beroende på att det kan kommunicera 
med sin omgivning (rad 26).  
 
På förskolan Kotten där Pelle som har ett funktionshinder går, ser båda pedagogerna att 
stödtecken har en viktig betydelse för hans språkutveckling. De ser att Pelle har gjort 
stora framsteg i sin kommunikation. Dessutom ser de att han har ett behov av att kunna 
kommunicera med de andra i gruppen.  
Hans vilja att ta kontakt och kommunicera med de övriga barnen i gruppen har 
betydelse för interaktionen i barngruppen.  
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Det gör barnen i gruppen nyfikna på att använda tecken och de provar att svara med 
tecken vilket gör att det blir ett samspel (rad 29). I den här gruppen är Pelles behov 
centralt. De övriga ”hänger på” av de goda effekter stödtecknandet för med sig.  
 
Till skillnad från övriga pedagoger ser Maja på förskolan Solrosen inget behov av att 
använda stödtecken om det inte finns något barn i gruppen som har funktionshinder. Vi 
tolkar det som att hon använder det mer som en lek med barnen, men att det är ett 
naturligt kommunikationssätt för henne (rad 25). Rita däremot ser stödtecken som ett 
alternativt kompletterande kommunikationssätt, där barnen blir medvetna om att det 
finns andra sätt att kommunicera om det behövs.  
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Sammanfattning  
De flesta pedagoger som vi stött på under vår studie började använda stödtecken när ett 
barn med någon sorts funktionshinder började på förskolan. Undantaget är förskolan 
Alfons där stödtecken ingår som en del i verksamheten. Pedagogerna arbetar på ett 
medvetet sätt med stödtecken och arbetssättet är beskrivet i verksamhetsplanen. 
Pedagogerna uppfattar att användandet av stödtecken ger dem större möjlighet att 
reflektera över sitt sätt kommunicera med barnen. De menar att genom att sänka rösten 
och sakta ner talflödet bemöter de barnet med ett tydligare språk. Ögonkontakt i 
kombination med tecknet förtydligar det man vill säga, särskilt för det lilla barnet som 
ännu inte har utvecklat sitt tal. Sammantaget bidrar detta till att pedagogerna på 
förskolan Alfons tycker att de har ett gemensamt synsätt. 
 
De pedagoger som vi intervjuade och som vi fick skriftliga svar ifrån, använde 
stödtecken till barn av olika anledningar, det vill säga som språkstärkande, som en tolk 
mellan språken, eller som hjälpmedel för barn med språksvårigheter. Pedagogerna hade 
varierade erfarenheter och har använt sig av tecken under olika lång tid. Gemensamt var 
att pedagogerna hade en positiv attityd och såg flera fördelar med användandet. 
Tecknen fungerade meningsskapande på många sätt bland annat genom att barnen kan 
uttrycka sig och kommunicera även om de inte har ett utvecklat tal. Pedagogerna 
menade att interaktionen i gruppen stärks genom användandet av stödtecken, eftersom 
det innebär att barn och pedagoger har ett gemensamt redskap i kommunikationen. 
Pedagogerna menar också att när barnet väl behärskar språket slutar de att använda sig 
av tecknen. 
 
Pedagogerna som vi träffat anser till stor del att stödtecken ges som ett verktyg för 
barnen att använda i sin kommunikativa interaktion, om de vill, frivilligt. Syftet med 
användandet skiljer sig något åt mellan förskolorna men de är ändå överens om att 
tecknen som redskap används för att förtydliga och förstärka orden. Alla menade också 
att de är fullkomligt övertygade om att stödtecken fungerar språkstärkande och att det är 
ett bra hjälpmedel för interaktionen och kommunikationen. De som arbetar i förskolor 
som ligger i områden där barnen har svenska som andraspråk ser att tecknen kan 
fungera som en tolk mellan språken. Dessa pedagoger verkar se stödtecken som ett 
tredje språk, för de barn som inte har ordet på svenska ännu. Rita säger i intervjun att 
barnet har sitt hemspråk, svenskan som de håller på att lära sig och stödtecken. När 
barnet har svårt att finna ordet är det lätt att använda ett tecken istället. De pedagoger 
som gått kursen ”Tecken som stöd”, känner att de fått eller tagit på sig ett ansvar som 
bidrar till att de vill hålla tecknandet vid liv. De pedagoger som inte gått kurs i ”Tecken 
som stöd” ser fördelarna med användandet, men känner sig inte tvungna att hålla det 
levande om det inte finns något barn med funktionshinder i barngruppen. Lotta som har 
gått kursen beskriver att hon känner att det blir hon som bär hela ansvaret för att 
stödtecknen hålls igång på avdelningen. Lottas kollega Elsa, som inte gått någon kurs i 
”Tecken som stöd”, säger att hon ser flera fördelar med att teckna, men påpekar att hon 
tycker att det är svårt att teckna. Hon säger också att hon inte ser anledning till att 
teckna med övriga barn i gruppen.  
 
Svårigheter med att använda stödtecken i den dagliga verksamheten i förskolan verkar 
vara att pedagogen som använder tecknen känner sig ensam i användandet och har 
därför svårt att hålla stödtecknen igång under en längre tid. Gunilla på förskolan 
Vitsippan säger att hon skulle vilja använda stödtecken mer, men hon menar att det är 
svårt att hålla tecknen levande då hennes nya kollegor på avdelningen inte har gått kurs 
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i ”Tecken som stöd”. En annan svårighet är om pedagogen inte ser att stödtecknen fyller 
en funktion hos de barn som har en normal språkutveckling. Då försvinner användandet 
av stödtecken i samband med att barnet med funktionshinder slutar.  
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Diskussion  
Vår förhoppning är att vi med vårt arbete har lyckats lyfta fram stödteckens betydelse 
för arbetet med små barn i förskolan så att fler förskolor får vetskap om den här 
metoden. Vi hoppas också att detta arbete kan väcka intresse för vidare forskning inom 
området. Då inte bara för barn med funktionshinder, utan också för små barn i förskolan 
som ännu inte utvecklat sitt verbala tal. 
 
Syftet var att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar betydelsen av stödtecken 
för kommunikation med barn. Utifrån de intervjuer vi gjort med pedagoger som arbetar 
med stödtecken i sin dagliga verksamhet har vi kommit fram till följande slutsatser i vår 
studie, ”Pedagogers syn på stödteckens betydelse för barns kommunikativa interaktion”  
 
• Gemensamt för alla pedagoger som vi intervjuade på de fyra förskolorna är att de 

har en positiv inställning och att de ser flera fördelar med användandet av 
stödtecken.  

• Pedagogerna använder stödtecken i kommunikationen med barnen på förskolan och 
är övertygade om att tecknen erbjuder ytterligare ett redskap utöver talet för den 
kommunikativa interaktionen i barngruppen, vilket Emilia beskriver där två barn för 
en dialog med hjälp av stödtecken (rad 20). Säljö (2000) säger att människan har ett 
medfött behov av att kommunicera med sin omgivning. Genom gester och mimik 
söker det lilla barnet olika sätt att kommunicera med sin omgivning, som de vuxna 
kan använda sig av för att tolka det lilla barnets behov, långt innan de kan göra sig 
förstådda via talet. Vi ser att denna teori styrker Emilias ord om hur två barn för en 
dialog med hjälp av stödtecken.  

• Lotta (rad 29) berättar att hon ser att ju mer barnen i gruppen blir bekanta med 
stödtecken desto mer ökar den kommunikativa interaktionen i gruppen och främst 
då också med Pelle som har ett funktionshinder. Med det kan vi styrka stödteckens 
betydelse för interaktionen i gruppen.  

• Pedagogerna ser också att stödtecknen har betydelse för språkutvecklingen. Malin 
anser att stödtecknen förstärker det talade ordet (rad 17). Detta vill vi styrka med ett 
citat av Säljö (2000): 

  
Ordet står inte emot handen för att utrycka sig bildligt. Tvärtom ordet och handen är 
intimt förknippade med varandra och utgör varandras förutsättningar i vardaglig 
verksamhet. (s.92) 

 
Vi besökte bland annat förskolor där man använder stödtecken för att kommunicera 
med barn som har svenska som andraspråk. Där fick vi vetskap om att en del av barnen 
aldrig kommit i kontakt med det svenska språket förrän de börjar på förskolan. 
Rita som arbetade på förskolan Solrosen beskrev hur barnen använde stödtecken som ett 
tredje språk (rad 12). Vi tolkar in Heister Tryggs (2004) beskrivning om att stödtecken 
kan fungera som en brygga mellan talet som finns i barnets omgivning, i detta fall 
barnets modersmål, och det egna medfödda uttryckssättet, nämligen kroppsspråket. 
En reflektion som vi gjort i efterhand är att vi inte vet vad Rita på Solrosen menar med 
det tredje språket (rad 12). Vi fick den uppfattningen att övriga pedagoger inte ser 
stödtecknen som ett tredje språk, utan som en naturlig del i kommunikationen, en sorts 
förlängning av kroppsspråket. Enligt Boel Heister Trygg (2004) kan man inte använda 
sig av ”Tecken som stöd” (TSS) utan att kombinera tecknen med ett talspråk. Dessutom 
säger Svensson (1998) att redan som spädbarn kommunicerar vi genom gester och 
pekningar. Utifrån barn med svenska som andraspråk resonerar Bjar och Liberg (2003) 
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om att barn som växer upp i vårt mångkulturella samhälle bär med sig olika 
språkkulturer. De omges i vardagen av det språk som utgör majoritetsspråk. Av dessa 
resonemang drar vi slutsatsen att stödtecken inte kan stå för sig själva, som ett tredje 
språk, utan är beroende av ett talspråk. Men tecknen kan fungera som en tolk mellan 
den förförståelse man har i och med sitt modersmål, och det språk som man håller på att 
lära sig i förskolan, i vårt fall svenskan. 
 
Slutsatsen som vi dragit av resultatet i denna studie är att samtliga pedagoger har 
uppfattningen om att stödtecken har en språkstärkande betydelse för alla barn. 
Vår uppfattning är att även fast de har samma åsikt om användandet så används 
stödtecken med olika ambitioner hos pedagogerna. Med de intervjuer vi gjort så har vi 
fått uppfattningen om att en del vill använda sig av stödtecken men känner inte att det 
får tillräckligt med stöd av sitt arbetslag så att det genomsyrar verksamheten. En del ser 
att stödtecken inte är så nödvändigt eftersom det verbala talet övervägande används i 
barngruppen. En del anser att de brister i kunskap om användandet eftersom det inte 
gått kursen. Vår tolkning är att de olika förskolornas ingångsläge är avgörande för hur 
användandet av tecken blir. Det anser vi bero på om man väljer att arbeta så här eller 
om man känner sig ”tvingad”. I undersökningen har det också visat sig att om inte hela 
arbetslaget använder stödtecken så är det lätt att man känner sig ensam om sitt 
användande av stödtecken. De som står ensamma har den uppfattningen att de kommer 
att tappa tecknen då barnet med behov slutar på avdelningen. I resultatet har det 
framkommit att pedagogerna slutar att utveckla sitt användande efter det att det barnet 
som haft funktionshinder i gruppen slutat.  Det verkar som att pedagogerna själva har en 
uppfattning om att de skulle behöva stärkas genom forskning eller via styrdokument för 
att fortsätta att använda stödtecken i sin dagliga verksamhet. Vi ser att det har en 
avgörande betydelse för fortsättandet av användandet av stödtecken om förskolan i sin 
verksamhetsplan beskriver det som en del av sitt arbetssätt som förskolan Alfons 
presenterar. Genom de intervjusvar vi fick på förskolan Solrosen uppfattade vi att 
teckenanvändandet var en isolerad verksamhet som bara ett fåtal pedagoger använde sig 
av. De framkom att dessa pedagoger gärna ville att arbetssättet skulle användas av fler, 
men kollegorna visar inget intresse. Vid våra följdfrågor om de har tagit upp ämnet på 
personalmöten så var det inte något som de prioriterat. Detta gav oss uppfattningen att 
det var upp till var och en om man ville använda tecken. Detta gjorde oss lite förvånade 
då förskolechefen under telefonsamtalet gav en bild av att förskolan arbetade mer aktivt 
med tecken. Trots att pedagogerna ser stora fördelar med användandet av tecken verkar 
de inte villiga att påverka sina kollegor i den riktningen.  
 
Studien har visat att genom att fler pedagoger använder stödtecken i förskolan så skapas 
möjligheten att ge barnen ytterligare redskap att kommunicera på. Vi anser att vi vuxna 
är förebilder och vårt sätt att förhålla oss till varandra påverkar barnet. Genom att 
gemensamt använda stödtecken som redskap för kommunikationen tror vi att barn har 
större möjlighet att kunna ta till sig detta redskap och använda i sin kommunikation. 
Säljö (2000) menar att människans allra viktigaste medierande redskap är de resurser 
som finns i vårt språk. Våra språkliga uttryck är abstrakta. Vår studie styrker vår tes att 
pedagogerna anser att stödtecken kompletterar språkutvecklingen då stödtecknen är 
konkreta, och därmed lätta att lära och ta till sig, som Anna (rad 19) berättar. Förskolan 
är en mötesplats där barnet förtolkar sin omvärld genom lek i interaktion med andra 
personer i omgivningen. Barnet agerar inte ensamt utan kommer in som ett slags lärling 
i sociala samspel som vuxna redan bedriver (Säljö, 2000). Det är genom 
kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom 
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att höra vad andra talar om och hur de uttrycker sig som barnet blir medvetet om vad 
som är intressant och meningsfullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man 
skulle kunna göra i varje situation (Säljö, 2000). 
 
Våra resultat har till viss del stöd i tidigare studier där Heister Trygg (2004) beskriver 
stödteckenanvändandet som en positiv metod för barn med funktionshinder. Vi har med 
hjälp av pedagogernas uttalande kommit fram till att stödtecken även har en positiv 
påverkan för de barn som inte har någon sorts funktionshinder. Det saknar vi 
vetenskapliga studier och forskning på. Det nämner även Heister Trygg (2004) som en 
bristvara. Många pedagoger uttrycker att de känner sig sporrade till att använda 
stödtecken vidare när de ser att barnen tar till sig tecken och använder dem i sin 
kommunikation. Det gör att man gärna skulle vilja göra observationer för att få se på 
vilket sätt och hur barnens respons av stödteckenanvändandet sker i verkligheten.  
 
Genom det urval vi gjort, att använda oss av förskolor som använder stödtecken, kan vi 
bara belysa dessa pedagogers positiva syn på användandet av stödtecken. Vi tror att om 
studien skulle göras igen så måste man vända sig till pedagoger som använder sig av 
stödtecken i sin verksamhet för att komma fram till liknande resultat. Det vore 
meningslöst att intervjua pedagoger om stödtecknens betydelse ifall pedagogerna i fråga 
inte använder sig av eller har någon erfarenhet av att arbeta med stödtecken. I arbetet 
med vår studie har vi försökt lyfta fram intervjupersonernas subjektiva erfarenheter av 
stödtecken och vår ambition har varit att förbli så trogen intervjupersonernas 
originalberättelser som möjligt (Svensson & Starrin, 1996).  
 
Utifrån det Gunilla på Vitsippan berättar, (rad 30) hade stödtecken inte den funktion 
som de förväntat sig för det barn med hörselskada som började på avdelningen först vid 
tre års ålder. Genom det drar vi slutsatsen att det finns fördelar med att komma igång 
tidigt med användandet av stödtecken på småbarnsavdelningen. Denna slutsats baserar 
vi på att pedagogernas användande av stödtecken inte hade den betydelse för honom 
som de hade trott, eftersom han reda tillägnat sig ett språk. Det har ett förebyggande 
syfte eftersom man ofta inte märker om ett barn har en hörselskada eller talstörning 
förrän den normala språkutvecklingen förväntas komma igång. När Säljö (2000) säger 
att det inte finns någon gräns för hur långt människans utveckling kan gå gör vi den 
kopplingen att det lilla barnets språkutveckling går från att kommunicera genom att 
använda naturliga gester och tecken till att utveckla ett språk verbalt. Vi ser att genom 
att kanalisera och konkretisera barnets naturliga kroppsspråk genom ett gemensamt 
kompletterande kommunikationssätt som stödtecken kan man ge barnet och de vuxna i 
barnets omgivning verktyg att utveckla sitt språk och sitt sätt att kommunicera på ett 
vidare och mer breddat sätt. Den treåriga pojke som Gunilla berättar om hade redan 
tillägnat sig ett verbalt språk när han började på resursavdelningen. Hur han kunnat ha 
nytta av tecken tidigare blir enbart spekulationer. Vi är dock av den meningen att vi ser 
anledning att använda stödtecken mer på den här avdelningen där flera barn har 
funktionshinder, i förebyggande och språkstärkande syfte. Pedagogerna säger att det 
finns flera skäl till användning som studien visar, ändå verkar det finnas hinder. En 
svårighet verkar vara att få in tecknandet i den vardagliga rutinen. Vår tolkning av 
problematiken är att arbetssättet inte är implementerat i hela arbetslaget. 
 
I vår inledning skrev vi att vi är inspirerade av teoretiker, pedagoger och filosofer när 
det handlar om att ge små barn verktyg för att kommunicera och interagera i samhället.  
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Vår största inspiration har kanske ändå varit att belysa pedagogernas användande av 
stödtecken i förskolan samt visa på vilken betydelse användning av stödtecken kan ha 
för de allra yngsta barnen i förskolan. Detta genom den berättelse vi fick om de två barn 
som använde stödtecken i sin kommunikation på förskolan Alfons (rad 20). Vi har med 
vår studie velat dela med oss till andra pedagoger ett sätt som vi funnit meningsfullt i 
kommunikationen med små barn, nämligen användandet av stödtecken. Malaguzzis 
välkända rader om att barn har hundra språk men berövas nittionio känns som en 
uppmaning. Vi anser att stödtecken kan vara ett av alla dessa sätt att kommunicera. Vi 
hoppas och tror att stödtecken kan få en roll i förskolan som ett kommunikationsverktyg 
som hjälper barnen att utveckla ett rikt och nyanserat och roligt sätt att kommunicera 
som fungerar utvecklande för begreppsförrådet och för språkutvecklingen. Just som 
läroplanen i förskolan (Lpfö 98) förordar. 
 

Nya frågor/vidare forskning 
Vår studie har lett fram till frågor som: 

Hur har pedagogens användande av stödtecken uppfattats och brukats av de andra 
barnen i gruppen där något barn med funktionshinder varit integrerat? 
 
Vi saknar tidigare forskning kring hur pedagoger ser på användandets betydelse, för 
hela gruppens kommunikativa interaktion. Vi har inte heller kunnat hitta tidigare 
forskning angående vilken betydelse pedagogens användande av stödtecken har för de 
övriga barnen i gruppen utöver det barn som stödteckenanvändandet är riktat till. Vår 
studie har därför baserats på våra egna resultat samt den forskning som finns kring 
arbetet med stödtecken för barn med funktionshinder. Även Heister Trygg (2004) 
efterlyser mer forskning av personer som arbetar med ”Tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation” (TAKK). Hon skriver att dessa TAKK-användare 
behöver bidra med dokumentation och ställa krav på utvecklingsarbete inom området.  
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Bilaga 1 

Intervjubrev. 
 
Tack för att ni har tackat ja till att ställa upp på vår intervju. 
 
Vi vill börja med att presentera oss och berätta hur vi tänker oss att intervjun ska gå till.  
Vi som intervjuar heter Therese Elfstedt och Marie Ulander. Vi läser vår sjätte och 
sjunde termin på lärarhögskolan med inriktning mot de yngre åldrarna.  
Intervjun som vi håller är en del i insamlandet av material om Tecken som stöd i arbetet 
med små barn. Vi skriver vårt examensarbete om stödtecken.  
 
Under intervjun kommer vi att spela in samtalet. Detta gör vi för att kunna citera er 
korrekt och för att inga missförstånd ska kunna ske. Intervjuerna kommer endast att 
användas för detta ändamål och kommer att avidentifieras, allt är anonymt. Vi kommer 
att skicka er en utskrift av samtalet för att ni ska kunna korrigera eller bekräfta 
utskriften. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Therese Elfstedt & Marie Ulander. 
 
therese.elfstedt@student.lhs.se
 
marie.ulander@student.lhs.se
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Bilaga 2 

Frågeställningar till intervjuer 
 
- Hur kom du i kontakt med stödtecken? 
 
- Hur tycker du att det är att använda stödtecken? 

 
- Hur ser din bakgrund ut ? Har du erfarenhet av andra arbetssätt?  

 
- Hur/ på vilket sätt använder du dig av stödtecken i den dagliga verksamheten? 
 
- Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda stödtecken för det enskilda 
barnet, och för gruppen? 
 
- Upplever du några skillnader i samspelet och kommunikationen mellan pedagog-barn 
och mellan barn-barn med användandet av stödtecken? 
 
- Ser du någon skillnad på användandet av stödtecken mellan barn med normal 
språkutveckling och de barn som har någon form av handikapp? 
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Bilaga 3 
 

Vi vill tacka för er uppmärksamhet och härmed ge er några länktips där man kan hitta 
inspirerande material och information om stödtecken samt länkar dit man kan vända sig 
för att fortbilda sig i kursen ”Tecken som stöd”. 
 
 
www.teckenhatten.com
 
 
www.teckna.se
 
 
www.sv.se
 
 
www.tecknologen.se
 
 
 www.merakom.se  
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