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Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag på en förskola använde 
sina kunskaper i tecken som stöd i verksamheten på förskolan. Mina frågeställningar var 
följande: 

 I vilka situationer och till vem använder sig pedagogerna av tecken som stöd på förskolan? 
 Till vilka barn använder sig pedagogerna av tecken som stöd? 
 Vilken betydelse anser pedagogerna att deras användande av tecken som stöd har i 

barngruppen? 
 Anser pedagogerna att barnen använder sig av tecken som stöd?  
Metoderna jag har använt mig av är intervjuer samt observationer. Intervjuer har genomförts 

med fem pedagoger i ett arbetslag på en förskola. Dessa pedagoger har även observerats vid 

följande tillfällen i förskoleverksamheten: samling, påklädning inför utevistelse, utevistelse 

samt lunch. I intervjuerna framkom att fyra av de fem pedagogerna hade gått en grundläggande 

kurs i tecken som stöd. Pedagogerna använde tecken i olika stor utsträckning vid olika tillfällen 

men de tillfällen då de själva ansåg att de använde tecken var vid samling samt lunch. 

Observationerna har varit icke deltagande. Genom observationerna kunde jag iaktta att 

pedagogerna använde tecken i ungefär lika stor utsträckning vid samling, lunch samt 

påklädning, medan de vid utevistelsen tecknade ord i betydligt mindre utsträckning. Resultatet 

av både intervjuerna och observationerna visade att de pedagoger som arbetade som 

resurspersoner till barn i behov av särskilt stöd använde tecken som stöd i större utsträckning än 

sina kollegor. Pedagogerna använde tecken som stöd i större utsträckning till de barn som var i 

behov av särskilt stöd. Det är av intresse att göra den tänkta studien eftersom det är av stor vikt 

att undersöka hur tecken som stöd kan användas för alla barn med svårigheter med språket i 

förskolan. Det är viktigt att belysa att tecken som stöd kan användas i verksamheter med alla 

barn, även de barn som inte har något funktionshinder.  

 

Nyckelord: kommunikation, språk, pedagoger, tecken 
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Förord 
Min förhoppning med denna studie är att ha medverkat till en större kunskap när det gäller hur 
tecken som stöd kan användas som ett hjälpmedel för kommunikation i verksamheten för alla 
barn i förskolan. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till pedagogerna som ställde upp i denna undersökning. Både att de 
gav sitt medgivande till att bli intervjuade men även till att de lät mig observera dem i 
verksamheten på förskolan. Jag vill även tacka förskolechefen på förskolan där jag utfört min 
studie för ett gott samarbete. Jag vill också tacka min handledare Åsa Murray för att hon stöttat 
mig med kloka synpunkter och konstruktiv kritik. Sist men inte minst vill jag tacka min sambo 
Benke för hjälp med det tekniska samt för att han stöttat mig genom detta arbete. 

 

Annika 
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Inledning 

Utifrån den litteratur jag har läst har jag under studiens genomförande fått uppfattningen att 
teckenkommunikation i första hand har använts som stöd till barn med olika 
funktionsnedsättningar. Under arbetets gång har jag däremot inte funnit så mycket forskning om 
grupper med minoritetselever där pedagoger använder tecken som stöd. 

Det kan vara en fördel att använda tecken för alla barn på förskolan även för dem som inte har 
något funktionshinder.  Det finns många barn i förskolan som har ett annat modersmål än 
svenska och tecken skulle kunna användas som en brygga mellan dessa språk (Heister Trygg, 
2004). Teckenkommunikation är en metod som bör kunna användas av alla pedagoger till alla 
barn på förskolan för att underlätta barnens språkutveckling. Teckenkommunikation är ett 
område som skulle kunna utvecklas i den svenska förskolan genom att pedagogerna får kunskap 
om tecken som stöd samt fortbildning i teckenanvändning för att hålla sin kunskap levande. 

Under min andra termin på specialpedagogprogrammet (våren 2009) utförde jag ett 
utvecklingsarbete på en förskoleavdelning i ett mångkulturellt område. I kommunen där studien 
utfördes bor ett stort antal invånare med annat modersmål än svenska. Syftet med 
utvecklingsarbetet var att hjälpa ett arbetslag på en förskola att komma igång med användandet 
av tecken som stöd i verksamheten på förskolan. Flera av pedagogerna i arbetslaget hade gått en 
grundläggande kurs i tecken som stöd. Pedagogerna upplevde att flera av barnen på avdelningen 
hade olika svårigheter med språket bland annat på grund av att flera av barnen hade ett annat 
modersmål än svenska Detta var anledningen till att pedagogerna ville börja använda tecken 
som stöd i verksamheten. Heister Trygg (2004) anser att den som använder 
teckenkommunikation i någon mån är flerspråkig. Studier av små barn med och utan 
funktionshinder i förskolan har visat att såväl icke-verbal såsom verbal kommunikation mellan 
barn ökade när pedagogerna använde tecken till dem. Även internationella studier har visat att 
teckenkommunikation har en positiv effekt på kommunikationsförmågan (Heister Trygg, 2004).  

En tid har nu gått sedan utvecklingsarbetet genomfördes och avsikten med denna uppsats är att 
genom observationer och intervjuer undersöka hur pedagogerna använder tecken som stöd i 
verksamheten. Bryman (2002) finner att den kvalitativa forskningens intressen visar sig på flera 
olika sätt varav ett av de viktigaste är ett intresse av att beskriva hur skeenden och mönster 
utvecklar sig över tid. Efter att utvecklingsarbetet hade utförts väcktes en nyfikenhet hos mig 
om hur tecken som stöd inte bara kan användas till barn som har funktionshinder utan till alla 
barn i förskolan för att utveckla deras språk. Min erfarenhet i arbetet som förskollärare är att det 
även finns barn som inte utvecklar sitt språk som förväntat trots att de har normal begåvning. 
Heister Trygg (2008) är av den åsikten att en ökad förmåga när det gäller tecken som stöd 
brukar leda till en ökad språklig förmåga hos barnen.  I Förskolans läroplan (Skolverket, 1998) 
kan läsas att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Jag menar att vissa barn behöver stöd 
under en begränsad till när det gäller språket medan andra barn behöver det under längre tid, då 
kan tecken som stöd vara en bra metod för pedagogerna att använda sig av. 
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Bakgrund 

Språk och kommunikation 
Språkforskare är överens om att språket är den viktigaste byggstenen i människans identitet och 
är helt avgörande för personlighetsutvecklingen. Språk är en fråga om individens hela 
utveckling, och inte bara om kommunikationen utan även om social och känslomässig 
utveckling (Tidblom & Tybrand, 1992). Att kommunicera med sin omgivning är ett 
grundläggande behov hos oss alla människor för att de ska kunna utvecklas och fungera. Att få 
detta behov tillfredställt är en mänsklig rättighet (Serrebo, 2003). Kommunikation är en social 
process som bygger på gemenskap och som uppstår i relationer mellan människor. Förmågan att 
kommunicera innebär att dela en handling, erfarenhet eller känsla. Förmågan att kommunicera 
utvecklas i samspel med omgivningen (Brodin, 2008). Den sociala och den verbala 
utvecklingen hör ihop, eftersom kommunikation oftast sker med språkets hjälp (Granberg, 
1998). Mundy, Kasari, Sigman och Ruskin (1995) lyfter fram att de social-kognitiva processer 
som ingår i icke verbal kommunikation kan underlätta och stödja efterföljande språkutveckling. 
Donaldson (1995) menar att eftersom språk är ett av huvudverktygen för att genomföra 
kommunikation, kommer barn som har språkproblem även att utveckla 
kommunikationsproblem. Om barnet inte har uppnått en viss språklig nivå kan det inte heller 
kommunicera på ett sätt som stämmer med övrig utveckling. Barnet måste lära sig att samspela 
med de medel som finns till hands naturligt innan alternativa kommunikationssätt prövas. 
Alternativa sätt ska dock prövas så snart det är möjligt (Brodin & Björck-Åkesson, 1988). Den 
icke verbala kommunikationen stödjer och tydliggör det verbala budskapet så att det blir lättare 
för mottagaren (barnet) att tolka budskapet (Rygvold, 2001). Mundy, Kasari, Sigman och 
Ruskin (1995) betraktar att den första halvan av det andra levnadsåret hos ett barn är en viktig 
övergångsperiod i kognitiva förmågor och kommunikation. En viktig utveckling är tillägnande 
av icke verbal kommunikation. Den tidiga utvecklings- och spädbarnspsykologin poängterar 
starkt det tidiga samspelets betydelse för barnets senare utveckling både i socialt, emotionellt 
och kognitivt avseende men också kommunikativt- språkligt (Ahlström, 2000). 

Variationen i den språkliga utvecklingen är ofta stor bland barn oavsett deras ålder och de 
mindre barnen förstår ofta mer än vad de kan uttrycka. Det tar tid att bygga upp språket och det 
behövs mycket uppmuntran och stimulans från omgivningen för att språket ska utvecklas på 
bästa sätt (Petersson, 1998). Barn använder språket för att förmedla sina känslor, attityder och 
behov till omvärlden (Arnqvist, 1993). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är samspel och kommunikation mellan vuxna och barn 
samt mellan barnen avgörande för kunskapsutvecklingen. Språket utvecklar barnens kreativitet, 
tänkande, relationer till andra och deras personliga och kulturella identitet (Lindö, 2009). 

Teckenkommunikation 
Enligt Heister Trygg (2004) finns rapporter redan från 1800-talets mitt som framhåller att 
teckenträning var framgångsrikt i arbetet med barn med intellektuella begränsningar. 
Teckenkommunikation utvecklades i Sverige under sent 1970-tal. Det började som ”tecknad 
svenska”, egentligen avsett att underlätta döva barns svenska inlärning. Därefter utvecklades 
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metoden vidare mot ”teckenkommunikation” eller ”tecken till tal” Detta är olika namn som 
använts under olika tider. Under 2000-talet går forskningen om teckenkommunikation mot 
omgivningen kring den som använder tecken till skillnad mot tidigare då fokus legat på 
individen. Internationella studier har visat att teckenkommunikation har en positiv effekt på 
kommunikationsförmågan (Heister Trygg, 2004). Teckenkommunikation introducerades för att 
kompensera för ett obefintligt eller otillräckligt tal hos människor.  Numera introduceras tecken 
allt oftare i stimulerande och förebyggande syfte för barn som antingen riskerar att bli mycket 
försenade i sin tal- och språkutveckling eller som kommer att bli teckenanvändare i framtiden 
(Heister Trygg, 2008)  

Tecken som stöd är inte detsamma som de dövas teckenspråk. Svenska Teckenspråket (STS) är 
de dövas och de gravt hörselskadades modersmål med en egen grammatik och där alla orden 
tecknas till skillnad mot teckenkommunikation som inte är ett språk utan en metod och ett stöd 
för talet där allmänna svenska grammatikregler följs (Nelfelt, 2001). Det talade språkets 
grammatik följs men det är bara viktigaste orden, nyckelorden som tecknas (Heister Trygg, 
2008  ; Blom & Sjöberg, 2000) Teckenkommunikation är ett förenklat sätt att använda 
teckenspråk för hörande barn och vuxna som har svårt att förstå talat språk och att uttrycka sig 
med tal och teckenkommunikationen tydliggör det talade språket (Heister Trygg, 2004). Tecken 
som stöd är en form av kroppsspråk som innebär att de betydelsebärande orden tecknas 
(Åstrand, 1997).  Orden som tecknas är innehållsorden, substantiv, adjektiv, verb, räkneord, 
egennamn och i viss mån adverb (Nelfelt, 2001). Tecken som stöd är en visuell förstärkning till 
talet och utgör en länk mellan tal, innehåll, mening och sammanhang (Åstrand, 1997). Tecken 
som stöd kan användas som ett hjälpmedel till talspråklig kommunikation och språklig 
kompetens (Heister Trygg, 2004, Ahlström 2000). Då detta kommunikationssätt används talar 
personen som vanligt men tecknar samtidigt de vanligaste orden i det denne säger med syfte att 
förtydliga (Heister Trygg, 2008; Nelfelt, 2001). Teckenkommunikation som stöd ska ses som 
enstaka glosor från teckenspråket, och ett hjälpmedel till kommunikation, det utgår ifrån att den 
talade svenskan ska presenteras via talet men också via tecken i syfte att underlätta 
talspråksbaserad kommunikation (Ahlström, 2000). Tecken som stöd är en 
kommunikationsform som används av hörande personer (Nelfelt, 2001). Tecken stimulerar 
barnets språk- och talutveckling och hjälper barnet att bygga upp det inre ordförrådet. Då barnet 
har mycket det vill säga, men inte kan uttrycka det med talet, är tecken en bra hjälp (Blom & 
Sjöberg, 2000). Enligt Nelfelt (2001) ger ett barn lätt upp eller går över till att hitta andra sätt 
för att få uppmärksamhet och göra sig förstått på om det ofta upplever sig att inte bli förstått 
eller få respons. När barnen utvecklar sitt språk avtar användandet av tecken. Det är oftast 
lättare för de flesta barn att uttrycka sig med hjälp av tecken än med tal då kommunikationen 
ofta blir mindre kravfylld. Barnet förstår vad andra säger och det slipper att bli missförstått 
(Blom & Sjöberg, 2000).  Enligt Samuelsson och Sjöberg (1999) kommer barnen igång 
snabbare med sitt tal med hjälp av detta stöd. 

En studie av Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) på barn och föräldrar i Kalifornien visar ett 
starkt stöd för hypotesen att symboliska gester underlättar den tidiga verbala utvecklingen. Barn 
som förstärkte ordförrådet med symboliska gester överträffade dem som inte gjorde det. 

att börja med tecken tidigt innebär att närstående personer till barnet är lyhörda för barnets egna 
spontana uttryckssätt men även stimulerar till nästa steg i utvecklingen genom t.ex. introduktion 
av teckenkommunikation (Heister Trygg, 2004). Det har visat sig att användandet av tecken har 
en positiv inverkan på barnets talförmåga. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt om 
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barnen har förutsättningarna lära dem att uttrycka sig med teckenkommunikation (Bergh & 
Bergsten, 1998 ;Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000). En ökad förmåga när det gäller tecken 
som stöd brukar leda till en ökad språklig förmåga hos barnen (Heister Trygg, 2008).  

Begrepp 

Av litteratur framgår att det finns flera begrepp som används när det gäller 
teckenkommunikation.  Tecken som stöd (TSS) samt tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation (TAKK) är två begrepp för samma sak (Heister Trygg, 2004; Blom & Sjöberg, 
2000).Jag har i min studie valt att benämna dessa begrepp med det gemensamma namnet 
teckenkommunikation (tecken som stöd). 

Pedagogers användning av tecken som stöd 
Ellneby (2007) beskriver en språkavdelning med en majoritet av flerspråkiga barn. Där lär sig 
barnen ett tredje språk, tecknad svenska. Tecken fungerar som stöd till talet. Det är en länk 
mellan svenskan och barnens modersmål som hjälper barnen framåt med det svenska språket 
(Ellneby, 2007). Enligt förskolans läroplan (1998) ska förskolan medverka till att barn med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket samt sitt 
modersmål. När barnen tillägnat sig orden på svenska har tecknen spelat ut sin roll. För de icke 
språkstörda barnen har tecken som stöd inneburit att de snabbt lyckats fånga upp det svenska 
språket. Att det är lättare att lära in tecken än tal anses bero på att det är lättare att bearbeta 
synperception än hörselinformation (Ellneby, 2007). 

Bae (2004) menar att pedagoger måste ta hänsyn till flera aspekter i kommunikationen med 
barn. Dialogen med barn är komplex och väldigt viktig i barns sociala anpassning. Bae (2004) 
har i sin undersökning sett att dialogerna mellan pedagoger och barn är kortvariga, ca 20 
sekunder. I dessa 20 sekunder är innehållet mycket olikt, både vad det gäller innehåll och 
kvalitet. Det betyder inte att dialogerna är ointressanta, utan de kan vara viktiga för barnet även 
om det för vuxna förefaller flyktiga. Bae (2004) anser att vi måste ändra våra strategier och hitta 
en dialogform som utgår ifrån och passar barnet. Självreflektion hos pedagoger är nödvändigt 
för att komma till insikt med sin roll som dialogpartner (Bae, 2004). Syftet med Baes (2004) 
avhandling är att beskriva viktiga processer som skapar förutsättningar för kvalitéer i dialogen.  

I Ahlströms (2000) studie använde de vuxna enskilda tecken som ett avläsningsstöd till talade 
ord. Ett antagande som fanns bland dem som praktiserade metoden var att den gav barnen en 
valmöjlighet. Kunde inte barnen uppfatta det sagda kunde de genom det visualiserade 
tillgodogöra sig informationen. De vuxna som praktiserar metoden ställs inför problem. Det 
framgick av videoanalyser i studien att personalen i konfliktsituationer med barnen återgick till 
att enbart tala. Den vuxne som hade ordet styrde över vad som inte blev eller blev visualiserat. 
Detta innebar att alla inblandade parter inte med säkerhet kunde anses vara delaktiga i 
samspelet. I inledningen till Ahlströms avhandling (2000) beskrivs att många inblandade parter i 
studien hade uttryckt en farhåga att barnen genom att vistas i teckenspråksmiljö skulle hindras i 
sin talspråksutveckling. Något sådant hinder visade sig inte i denna studie. Det framgick att de 
barn som spontant använde talspråk fortsatte att utveckla det under studiens gång (Ahlström, 
2000). 
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När det gäller litteratur har jag inte funnit ytterligare litteratur än Ellneby (2007) där 
teckenkommunikation och svenska som andraspråk kopplas ihop. Ellneby (2007 beskriver en 
språkavdelning med en majoritet av flerspråkiga barn där tecken som stöd används. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag på en förskola använder sina kunskaper i 
tecken som stöd i verksamheten på förskolan. 

 I vilka situationer och till vem använder sig pedagogerna av tecken som stöd på förskolan? 
 Till vilka barn använder sig pedagogerna av tecken som stöd? 
 Vilken betydelse anser pedagogerna att deras användande av tecken som stöd har i   

barngruppen? 
 Anser pedagogerna att barnen använder sig av tecken som stöd? 

Metod 

Undersökningsgrupper och urval 
Jag valde att begränsa mig till att göra ett fåtal intervjuer och observationer. Fem pedagoger 
intervjuades och observerades. Att göra för många intervjuer kan leda till att materialet blir 
ohanterligt och det kan vara svårt att få en överblick. Ett fåtal väl utförda intervjuer är mera 
värda än flera mindre väl utförda (Trost, 2005). Pedagogerna arbetar på en kommunal förskola i 
en förort med ett stort antal flerspråkiga barn.  På förskoleavdelningen är sexton barn placerade 
varav tolv barn har en annan kulturell bakgrund än den svenska. Barnen är mellan ett och fyra år 
gamla. På avdelningen finns tre barn med särskilda behov som med anledning av detta har en 
resursperson. Två av dessa barn har stora svårigheter med språket och har svenska som 
hemspråk och ett barn med svenska som hemspråk har en kromosomavvikelse som innebär att 
hon behöver ha extra stöd i form av en vuxen. Anledningen till att just dessa pedagoger valdes 
var för att jag tidigare samtalat med dem i en tidigare kurs på specialpedagogprogrammet då ett 
utvecklingsarbete utfördes och att jag i och med min studie ville följa upp hur pedagogerna 
fortsättningsvis arbetade med tecken som stöd. Ett så kallat icke-sannolikhets urval användes i 
och med att jag fick fram urvalet på annat sätt än genom en slumpmässig urvalsteknik (Bryman, 
2002). Urvalet är ett bekvämlighetsurval eftersom jag frågade pedagoger jag kände sedan 
tidigare (Trost, 2005). Kontakten med pedagogerna togs genom min VFU-plats. Jag vände mig 
till en speciell förskoleavdelning i en viss kommun. Pedagogerna som intervjuades och 
observerades var fem till antalet. Jag har varit medveten om att det inte går att generalisera 
utifrån dessa få intervjuer och observationer eftersom respondenterna är så få. Kvale (1997) 
finner att detta är en vanlig kritik av intervjuundersökningar. 
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Datainsamlingsmetod 
En intervjustudie samt en observationsstudie har utförts. Dessa två metoder har valts för att 
samla in data om samma aspekt av verkligheten, så kallad metodtriangulering (Stensmo, 2002). 
Observationer är ett tillvägagångssätt som fungerar bäst då de kombineras med andra metoder 
(Kvale, 1997). Intervjuerna med pedagogerna utfördes som ett komplement till observationerna. 
Kvale (1997) menar att om du vill studera människors samspel och deras beteende med sin 
omgivning ger informella samtal och observationer under fältstudier vanligen en mer giltig 
kunskap än om undersökningspersonerna bara tillfrågas om deras beteende. Intervjuer kan 
fungera som hjälpmetod i förhållande till observationer (Kvale, 1997). Dessa metoder valdes 
därför att jag anser att de bäst kommer att besvara mina frågeställningar som var följande: 

 I vilka situationer och till vem använder sig pedagogerna av tecken som stöd på förskolan? 
 Till vilka barn använder sig pedagogerna av tecken som stöd? 
 Vilken betydelse anser pedagogerna att deras användande av tecken som stöd har i 

barngruppen? 
 Anser pedagogerna att barnen använder sig av tecken som stöd? 
Observationerna var strukturerade vilket innebar att jag som observatör hade för avsikt att iaktta 
miljön och hur människor betedde sig i den (Bryman, 2002).(bilaga 1).Vid 
observationssituationerna användes löpande protokoll som registreringsmetod och under en viss 
tid även tidsampling. Med tidsampling menar Bryman (2002) att en kortare tidsperiod väljs ut 
för observation. Vid observationerna valde jag att vara icke deltagande dvs. jag har inte själv 
deltagit i det som skett i miljön. Pedagogerna observerades under ett flertal tillfällen i olika 
specifika situationer vid olika tillfällen under dagen. Bryman (2002) hävdar att om 
observationer utförs under en och samma tidpunkt på dagen kan slutsatser dras t.ex. av vad som 
observerats endast på morgonen. Bryman (2002) menar att en fallstudie inte utgör ett stickprov 
som dragits från en känd population. I kvantitativa undersökningar är forskarna vanligtvis 
intresserade av att kunna säga något om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 
andra situationer och grupper än dem som varit aktuella i den specifika undersökningen. Jag 
valde att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden men eftersom mina respondenter 
var så få vill jag påstå att mitt resultat av den anledningen är svårt att generalisera till andra 
grupper och situationer. Enligt Kvale (1997) blir det omöjligt att pröva hypoteser om skillnader 
mellan grupper samt svårt att generalisera eller göra statistiska generaliseringar om antalet är 
litet. Pedagogerna har observerats vid följande situationer: samling, lunch, påklädning inför 
utevistelse samt utevistelse. Situationerna valdes utifrån att det dels var situationer som 
pedagogerna själva i intervjuerna nämnde att de använde tecken i, men även situationer jag själv 
valt ut med tanke på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag valde att vid de olika situationerna 
som observerades se i vilken utsträckning de olika ordklasserna substantiv, adjektiv och verb 
tecknades. Pedagogernas användande av tecken har iakttagits (bilaga 1). Sammanlagt har 
pedagogerna observerats vid totalt sjutton tillfällen varav fem situationer vid samling, fem 
situationer vid lunch, fyra situationer vid påklädning inför utevistelse samt tre tillfällen vid 
utevistelse. Med utevistelse menas att barnen hade fri lek ute på förskolans gård eller att de var 
på utflykt tillsammans med pedagogerna. Observationerna gick till så att jag satt eller stod en bit 
ifrån pedagogerna och antecknade om pedagogerna utförde tecken och i så fall vad det var för 
ord pedagogerna tecknande. Vid varje observationstillfälle har en pedagog i taget observerats. 
Varje observationstillfälle har varat tio till femton minuter, med undantag av lunchsituationen 
som varat mellan tjugo och fyrtiofem minuter.  
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Jag har även läst litteratur inom ämnet tecken som stöd och funnit att det dessvärre inte finns så 
mycket litteratur som behandlar pedagoger som använder tecken som stöd till alla barn i 
förskolan utan att tecken i första hand används till barn som har någon form av 
funktionsnedsättning eller diagnos. Den litteratur jag har funnit har i första hand berört tecken 
som stöd i skolan och det har varit svårt att finna relevant litteratur och studier som berört 
området tecken som stöd i förskolan. 

Jag är fullt medveten om att min studie är för liten för ge någon generell bild av hur tecken som 
stöd kan användas av pedagoger till alla barn i förskolan. Min avsikt är att ge en bild av hur fem 
pedagoger på en förskola använder tecken som stöd samt deras tankar kring användande av 
tecken som stöd. 

Undersökningens genomförande 
Undersökningspersonerna kontaktades genom förskolans chef efter att jag kontaktat  
förskolechefen via e-post (bilaga 3). Förskolechefen kontaktade pedagogerna och tillfrågade 
dem om de ville delta i min undersökning. När pedagogerna gett sitt godkännande kontaktade 
förskolechefen mig genom e -post. Pedagogerna kontaktades därefter via telefon varvid tid för 
träff bestämdes. Under mötet informerade jag pedagogerna om undersökningens syfte och 
genomförande och bad även pedagogerna att ställa frågor och uttrycka om de hade några 
funderingar om undersökningen. Patel och Davidsson (2003) rekommenderar att 
intervjupersonerna informeras om syftet. Vid detta tillfälle bokades även tider för intervjuer och 
tillfällen då observationer av pedagogerna skulle komma att utföras. Pedagogerna bestämde 
själva i samråd med mig var intervjuerna och observationerna skulle komma att utföras.  

Intervjuerna 

Förskolan besöktes vid två olika tillfällen för att utföra intervjuerna. Vid det första tillfället 
intervjuades fyra utav pedagogerna medan den femte pedagogen intervjuades vid det andra 
besöket. Varje pedagog intervjuades enskilt och varje intervju tog ungefär trettio minuter. 
Intervjuerna med pedagoger utfördes på en förskoleavdelning där jag tidigare utfört ett 
utvecklingsarbete om tecken som stöd. Pedagogerna intervjuades enskilt och intervjuerna tog 
ungefär en halvtimme. Platsen för intervjuerna var i ett enskilt rum och valdes efter 
intervjupersonernas önskemål. Intervjupersonens kontroll över intervjusituationen minskar om 
intervjupersonerna intervjuas i grupp och det kan uppstå svårigheter med att systematiskt 
analysera alla åsikter som korsar varandra (Kvale, 1997). Vid intervjuerna ställdes öppna frågor 
(bilaga 2). Fördelarna med öppna frågor är att respondenterna kan svara med egna ord och 
öppna frågor passar bra för en utforskning av nya områden eller inom sådana teman som 
forskaren inte är insatt i. Slutna frågor vid en intervju kan skapa bristande engagemang och viss 
distans (Bryman, 2002). Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att frågeföljden 
anpassades efter situationen samt att möjligheterna att ställa följdfrågor var goda (Bryman, 
2002). Intervjuerna utfördes mer eller mindre strukturerat, med strukturerade frågor såsom t.ex. 
frågor om pedagogernas utbildning men även mer fria frågor. Intervjufrågorna utarbetades innan 
intervjuerna utfördes. Vid utförandet av intervjuerna spelades dessa in på bandspelare, efter 
godkännande av intervjupersonerna. Genom användande av bandspelare kunde jag som 
intervjuare koncentrera mig på dynamiken och ämnet i intervjun (Kvale, 1997). Genom att 
använda bandspelare kunde jag också fånga intervjupersonernas svar i deras egna ordalag och 
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jag kunde koncentrera mig på att lyssna, ställa följdfrågor och reflektera över pedagogernas 
svar. (Bryman, 2002). 

Observationerna 

Observationerna av pedagogerna utfördes vid ett flertal tillfällen och pedagogerna observerades 
i den dagliga verksamheten. Vid varje observationstillfälle observerade jag en pedagog i taget. 
Angrosino och Mays de Pérez (2003) anser att genom att forskaren koncentrerar sig på olika 
typer av aktiviteter innebär det en så kallad ”selective observation”.  

När det gäller påklädningen observerades pedagogerna då de hjälpte barnen med påklädning 
inför deras utevistelse. Pedagogerna observerades i förskoleavdelningens hall där barnens 
ytterkläder fanns. Jag placerade mig en bit ifrån där pedagogerna befann sig. Pedagogerna 
observerades vid påklädningen vid sammanlagt fyra tillfällen. Vid påklädningen observerades 
en pedagog vid två tillfällen medan två pedagoger (resurspersonerna) observerades vid 
påklädningen vid ett tillfälle vardera. 

Samlingen observerades vid fem tillfällen. En pedagog observerades vid två tillfällen och en 
annan pedagog (en av resurspersonerna) vid tre tillfällen. De övriga pedagogerna ledde aldrig 
samlingen så de observerades inte. Endast den pedagog som ledde samlingen vid 
observationstillfällena har observerats. Samlingen hölls i samma rum vid alla fem tillfällen och 
varade vid alla tillfällen mellan tio och femton minuter. Innan samlingen startade placerade jag 
mig en bit ifrån där pedagogerna och barnen satt. De barn samt de pedagoger som inte ledde 
samlingen hade innan samlingen startade placerat sig sittande i en halvcirkel på golvet. Den 
pedagog som ledde samlingen satt framför halvcirkeln med barn och vuxna på golvet. Alla 
samlingar började ungefär på samma sätt med att en pedagog ledde samlingen och hälsade 
barnen och pedagogerna välkomna till samlingen. Därefter bjöds barnen på frukt genom att 
pedagogen som ledde samlingen delade ut frukt till varje barn och frågade vilken frukt denne 
ville ha. Efter att barnen ätit frukt sjöng pedagogerna tillsammans med barnen och därefter 
avslutades samlingen. 

Utevistelsen observerades totalt vid tre tillfällen. Vid utevistelsen placerade jag mig en bit ifrån 
barnen och pedagogerna. Med utevistelse menas att barnen hade fri lek ute på förskolans gård 
eller att barnen var på utflykt. En pedagog observerades vid ett tillfälle medan en annan pedagog 
observerades vid två tillfällen. 

Vid lunchen placerade jag mig vid alla observationstillfällena en bit ifrån matbordet där 
respektive pedagog satt. Vid tre av observationstillfällena då tre pedagoger observerades satt 
pedagogerna vid ett långbord i samma rum tillsammans med alla barn som var närvarande den 
dagen. Då två pedagoger observerades satt pedagogerna i olika rum tillsammans med ett mindre 
antal barn ( 4-5 st). Pedagogerna observerades vid lunch vid sammanlagt fem tillfällen. Varje 
pedagog observerades vid ett tillfälle vid lunchen. 

Bearbetning av datainsamling 
Då alla intervjuer var utförda lyssnade jag av varje intervju från bandet och skrev av intervjun 
ordagrant. Enligt Bryman (2002) är det en fördel att spela in intervjuer eftersom analysfasen av 
materialet underlättas. Genom att intervjuerna bandats in kan materialet lyssnas av flera gånger 
och på det sättet kan misstolkningar av vad som sägs minimeras. Arbetet var tidskrävande men 
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värdefullt. Avlyssningen av intervjuerna utfördes en kort tid efter att intervjuerna hade 
genomförts. Efter att texten lästs igenom ett flertal gånger fann jag att texten kunde klassificeras 
enligt ett antal olika kategorier. Dessa kategorier valdes även ut ifrån mitt syfte samt mina 
frågeställningar. Kategorierna bildar olika teman i resultatet, så kallad meningskategorisering 
(Kvale, 1997). När det gäller observationerna skrev jag rent observationerna på data efter varje 
observationstillfälle. 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har följts angående: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Pedagogerna 
informerades om dessa krav vid vårt första möte.  

Informationskravet 

Pedagogerna som intervjuades och observerades fick information om syftet med studien samt 
hur studien skulle genomföras. 

Samtyckeskravet 

Pedagogerna upplystes om att de själva hade rätt att bestämma över sin medverkan, samt att 
deltagandet var frivilligt. De kunde också bestämma hur länge, om, och på vilka villkor de 
skulle delta. Pedagogerna informerades om att de inte fick utsättas för opassande påverkan eller 
påtryckning gällande sitt beslut att avbryta sin medverkan eller att delta. Pedagogerna upplystes 
även om att intervjuerna skulle komma att spelas in på band om så intervjupersonerna tillät. 
Alla deltagare gav sitt tillstånd att medverka i studien samt att intervjuerna spelades in på band. 

Konfidentialitetskravet 

Pedagogerna upplystes om att deras uttalanden i intervjuerna skulle komma att vara anonyma 
och att dessa skulle komma att användas enbart till detta arbete. Pedagogerna informerades även 
om att deras namn skulle komma att anonymiseras.  Enligt Kvale (1997) är det ett viktigt inslag 
vid redovisning av intervjuer att undersökningspersonernas privatliv skyddas genom att namn 
och identifierade drag förändras. Det finns inga identifierbara uppgifter om förskolan, 
pedagogerna eller barnen. Kvale (1997) finner att det är viktigt att informera de intervjuade om 
hur deras uttalanden kommer att användas i undersökningen. Även förskolechefen informerades 
om undersökningen genom e-post samt per brev och i dessa framkom att hon var välkommen att 
kontakta mig i fall hon hade frågor eller synpunkter på min undersökning. Utomstående har inte 
haft tillgång till arbetsmaterialet. 

Nyttjandekravet 

De uppgifter och resultat jag kommit fram till kommer enbart att användas i denna studie. 
Insamlat data kommer att förstöras.  
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Resultat 

Resultatet består av två delar. I den första delen av resultatet presenterar jag resultatet av de fem 
intervjuerna med pedagogerna. I den andra delen av resultatet presenteras resultatet av 
observationerna av pedagogerna. 

Resultat av intervjuer med pedagogerna 
För att komma fram till föreliggande redovisning har det väsentliga ur intervjuerna tagits fram 
utifrån mitt övergripande syfte som var att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag på en 
förskola i ett mångkulturellt område använder sina kunskaper i tecken som stöd i verksamheten 
på förskolan. Vid genomgången av intervjuerna kom jag fram till vissa områden som jag har 
valt att fokusera på. Namnen på de personer som intervjuats och observerats har ändrats eller 
inte tagits med i texten. Detta för att skydda personernas anonymitet. 

Bakgrund om respondenterna 

Fem pedagoger har intervjuats varav en är utbildad förskollärare, tre är utbildade barnskötare 
och en är inte formellt utbildad barnskötare. Två av pedagogerna arbetar som resurspersoner till 
barn som behöver extra stöd. De övriga tre pedagogerna har ansvar för de övriga tretton barnen 
på avdelningen. Fyra av pedagogerna har gått en grundkurs i tecken som stöd, hösten 2008.  En 
av resurspersonerna har inte gått den kursen men har liksom en annan pedagog gått på kurser i 
teckenspråk i början av 1970-talet. Två pedagoger har även erfarenhet av att ha arbetat med 
döva och språkstörda barn. En av dessa pedagoger är resursperson till två barn på avdelningen. 
Alla pedagoger har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola. Pedagogerna har arbetat 
mellan fyra och nitton år på denna förskola. En av pedagogerna arbetar sedan två år tillbaka som 
resurs till ett barn på avdelningen. Barnet hon är resursperson till har jag valt att kalla Karin. 
Karin har en kromosomavvikelse vilket innebär att hon är försenad i utvecklingen både socialt 
och motoriskt. Karin kan varken tala eller gå och detta innebär att hon behöver ha extra stöd i 
form av en vuxen. Karin är tre år gammal. En annan utav pedagogerna arbetar som resurs till två 
barn på avdelningen som behöver extra stöd när det gäller språket. Dessa barn är snart tre år 
gamla. 

Sammanfattningsvis har alla de intervjuade pedagogerna lång erfarenhet av att ha arbetat i 
förskolan. Två av pedagogerna arbetar som resurser till barn som behöver extra stöd. De övriga 
tre pedagogerna arbetar med de övriga barnen på avdelningen. Fyra av pedagogerna har gått en 
grundkurs i tecken som stöd. Två av pedagogerna har gått kurser i teckenspråk på sjuttiotalet. 
De har även erfarenhet av att ha arbetat med döva och språkstörda barn. 

Pedagogernas användande av tecken som stöd  

Till vilka barn används tecken som stöd? 

De båda resurspersonerna anser att de använder tecken mest tillsammans med de barn som de är 
resursperson till.  
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Allra helst blir det ju till dem som behöver det mest, med de andra barnen blir det inte lika 

naturligt på något sätt /.../ Egentligen skulle man väl teckna hela tiden till alla/... /men det 

blir ju mer till dem som behöver det  

En av resurspersonerna menar att det beror på att hon tillbringar mest tid tillsammans med det 
barn som hon är resursperson till och därför använder hon tecken mest till henne. Hon börjar 
använda tecken till Karin direkt då Karin kommer till förskolan på morgonen och fortsätter att 
använda tecken till henne hela dagen. Framförallt använder hon tecken i samling och lek samt 
då Karin ska sova. 

I allt använder jag tecken  

En pedagog antyder att hon också använder tecken till de två barn som har språksvårigheter. En 
annan pedagog menar däremot att hon använder tecken lika mycket till alla barn. En av 
resurspersonerna anser att hon använder tecken till den övriga barngruppen i vissa situationer 
t.ex. vid påklädning, då hon hämtar ett par skor till ett barn eller om hon vill att ett barn ska 
hämta jackan, medan den andra resurspersonen inte alltid använder tecken till andra barn än det 
barn hon är resurs till. En av resurspersonerna tror dock att tecken vore bra att använda oftare 
till alla barn. De andra barnen ser ju att hon använder tecken hela tiden till det barn hon är resurs 
till. 

I vilka situationer används tecken som stöd? 

Fyra av de fem pedagogerna är av den åsikten att de använder tecken dagligen i verksamheten. 
Två av dessa är resurspersoner. En av resurspersonerna anser att hon använder tecken i hela 
verksamheten. Den andra resurspersonen samt en annan pedagog använder tecken vid 
lunchsituationen. Vid lunchsituationen sitter oftast en vuxen vid bordet tillsammans med fyra 
eller fem barn. En pedagog menar att det blir en lugn situation då hon kan sitta och använda 
tecken. Denne pedagog använder tecken som har med lunchsituationen att göra som t.ex. ord 
som ”tack” och ”varsågod”. En annan pedagog anser att hon skulle kunna använda mer tecken 
vid lunchsituationen, men att det blivit så att hon inte använder tecken på grund av att flera av 
barnen som sitter vid hennes bord nyligen har börjat på förskolan och det är mycket som är nytt 
för dessa barn. Barnen som sitter vid hennes matbord har olika hemspråk alla fyra och två av 
dem har enligt henne nästan inget språk alls. Denne pedagog lyfter dock fram att tecken skulle 
vara ett bra sätt för dessa barn att göra sig förstådda på.  

Vid samlingen menar en utav pedagogerna att hon använder teckensånger och sjunger månadens 
sång med tecken. Vid på- och avklädning använder hon t.ex. tecken för olika klädesplagg. 
Däremot finner hon att hon inte använder tecken särskilt mycket i den fria leken men har som 
mål att hon ska använda tecken mer då. Vid samlingen äter barnen frukt och då använder alla 
pedagogerna tecken för ”frukt” och för t.ex. ”tack” och ”varsågoda”. 

En av resurspersonerna använder också tecken t.ex. om hon frågar barnet om det vill ha en 
smörgås. Hon använder tecken då hon sitter med barnen och pratar och då hon spelar spel eller 
lägger pussel tillsammans med barnen. Då blir tecknen som ett stöd till talet.  

Och när vi sjunger då, då är det ju hela barngruppen då /…/ då gör man väl lite tecken /…/ 

teckensånger /… / så då lär de sig lite  

Samma resursperson använder även tecken då hon målar tillsammans med barnen. Då tecknar 
barnen t.ex. röd, blå, och gul färg. Då talar resurspersonen hela tiden samtidigt som hon utför 
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tecknet. Hon använder tecken ibland då hon läser böcker tillsammans med barnen. En utav de 
andra pedagogerna anser att hon använder tecken vid mellanmålet. Då sitter oftast alla barn och 
pedagoger tillsammans. I andra situationer använder hon tecken i mindre utsträckning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de två av pedagogerna som är resurspersoner till barn i behov 
av särskilt stöd anser att de använder tecken mest tillsammans med de barn som de är 
resursperson till. De flesta pedagogerna anger att de använder olika mycket tecken till olika barn 
men att det beror på situationen. Nästan alla (fyra av de fem pedagogerna) anser att de använder 
tecken dagligen i verksamheten. Främst är det vid lunchsituationen och samlingen. Vid 
samlingen tecknar dock alla pedagoger lätta ord såsom ”tack” och ”varsågod” samt tecken för 
olika frukter i samband med fruktstunden vid samlingen. 

Pedagogernas användning av tecken i kommunikationen med andra vuxna 

En av resurspersonerna är av den åsikten att även om hon inte använder tecken tillsammans med 
de andra pedagogerna så ofta, använder hon dock tecken till föräldrar som inte har svenska som 
modersmål. Den andra resurspersonen samt en utav de övriga pedagogerna använder bara 
tecken till vuxna ibland. Tre av pedagogerna (varav en är resursperson) använder tecken till en 
förälder som är döv. En av pedagogerna menar att hon använder tecken till sina kollegor på 
avdelningen. En av resurspersonerna anser att det förekommer tecken pedagogerna emellan då 
pedagogerna vistas utomhus eller om hon vill fråga en kollega på avdelningen t.ex. om de ska 
gå ut eller om hon vill be en kollega att hämta ett äpple. En pedagog använder inte tecken till de 
andra vuxna på avdelningen. En av resurspersonerna menar att det kan ta lite längre tid innan 
pedagogerna tänker på att använda tecken när de pratar med varandra. Hon anser dock att det är 
bra att barnen ser att pedagogerna använder tecken. Två av pedagogerna (en resursperson samt 
en annan pedagog) frågar ofta de andra vuxna på avdelningen hur vissa tecken utförs. En 
pedagog menar att hon och de andra pedagogerna försöker att påminna varandra att använda 
tecken.  

Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogernas användande av tecken till andra vuxna varierar. 
Pedagogerna använder tecken sinsemellan på avdelningen i olika grad. Två av pedagogerna 
frågar ofta de andra vuxna på avdelningen hur vissa tecken utförs och tycker att det är bra att 
barnen ser att kollegorna använder tecken sinsemellan. Några av pedagogerna använder tecken 
till föräldrar och andra pedagoger och andra använder knappast alls tecken till andra vuxna. 
Flera av pedagogerna använder tecken till en förälder som är döv. 

Barnens användning av tecken 

Enligt pedagogerna är barnen mer nöjda sedan de började använda tecken på avdelningen.
   

De kan ju till exempel gå fram till frysen och teckna glass  

Tre av pedagogerna (en av resurspersonerna, samt två av de andra pedagogerna) uttrycker att 
flera av barnen upplever det som roligt när de kan uttrycka sig med tecken. En pedagog anser att 
hon kan se på vissa barn att de tycker att det är roligt att göra tecken själva och att de blir glada 
då de kan förmedla sig med tecken istället för tal. En av resurspersonerna upplever att barnen 
tycker det är roligt att använda tecken och att de känner stolthet att de kan använda tecken. Hon 
har även iakttagit att ett av det barn hon är resurs till blir jätteglad när han kan meddela sig med 
tecken. En annan pedagog har uppfattat att framförallt ett barn som inte har talat alls har börjat 
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göra tecken och visar genom sitt tecknande vad det är han vill. Han visar t.ex. med tecken att 
han vill ha mjölk. Enligt ytterligare en pedagog har ett av barnen på avdelningen som inte talar 
alls börjat använda tecken och för honom har teckenanvändandet betytt mycket. En pedagog 
anser att hon har sett att barngruppen visar intresse för tecken.  Enligt två pedagoger använder 
en del barn mer tecken än andra och en del gör inga tecken alls utan iakttar. En pedagog anser 
att de barn som har ett verbalt språk tar till sig tecken först.  Enligt en av resurspersonerna kan 
dock de barn som inte alls gör några tecken plötsligt börja använda tecken, men det kan ta 
längre tid. 

Rätt som det är, att de kan göra sen, det vet man ju inte  

 

En pedagog har sett att flera barn lär sig tecken snabbt och en del lär sig långsammare.  

 

Det tar ju längre tid för andra, men så är det ju med språket också/... /att de samlar på sig 

 

En annan pedagog har uppmärksammat att både de äldre och de yngre barnen använder tecken. 
De tecken två av pedagogerna har noterat att barnen använder är ”tack” och ”varsågod”. Två 
andra pedagoger har uppmärksammat att barnen tecknar ”banan” och ”äpple”. En av 
resurspersonerna har sett att barnen tecknar många andra ord t.ex. ord för olika klädesplagg 
samt att de tecknar när de vill kissa.  

Vi visar dem med tecken och de använder också. Barnen tycker det är roligt   

Två av pedagogerna har främst lagt märke till att barnen använder tecken vid lunchsituationen. 
En av dessa pedagoger menar att det beror att hon själv använder mest tecken då.  En av 
resurspersonerna anser också att barnen kan olika tecken för olika sorters mat. Två pedagoger 
(varav en är resursperson) har träffat föräldrar som berättat att barnen tecknat hemma. Ett barn 
hade t.ex. vaknat hemma på natten och då tecknat ”mjölk”. 

En av resurspersonerna har upplevt att barnen använder tecken till de vuxna. De säger t.ex. 
”tack” eller ”jag vill ha äpple/banan”. Hon har inte tänkt på om barnen tecknar till varandra men 
hon tror att detta kan utvecklas om pedagogerna fortsätter att använda tecken som stöd och att 
det blir något naturligt i vardagen. En pedagog har inte uppmärksammat att barnen tecknar till 
varandra. Hon är av den åsikten att tecken måste användas länge innan det blir en vana. 

En av pedagogerna iakttog en pojke precis i början då pedagogerna hade börjat använda tecken 
på avdelningen. Han använde tecken lite i smyg. Han vände sig bort och tecknade. Han vågade 
visa de andra barnen men inte de vuxna. Hon har iakttagit att fler av barnen tecknar till andra 
barn, inte i så stor utsträckning men hon tror att barnen gör det också när inte de vuxna ser.  
Pedagogen har upplevt att barnen har väldigt stor hjälp av att använda tecken. Enligt henne 
känner barnen att de kan kommunicera eller få fram det de vill säga med hjälp av tecken. 

Två pedagoger varav en är resursperson har noterat att barnet hon är resursperson till, Karin är 
mer nöjd sedan resurspersonen har börjat använda tecken tillsammans med henne. Karins 
resursperson menar att Karin själv använder tecken nu. Det tog lång tid innan hon började 
använda tecken. I början använde Karin bara ett fåtal tecken. Nu använder hon sig mer och mer 
av tecken. Resurspersonen upplever också att Karin är intresserad av att lära sig tecken. Enligt 
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Karins resursperson kan hon många tecken om hon jämför med de andra barnen i barngruppen 
fast Karin är försenad på andra områden. Resurspersonen använder tecken till Karin och Karin 
visar i sin tur vad hon vill genom att teckna t.ex. gunga, rutschkana, gå eller springa. 
Resurspersonen anser att Karin är mycket intresserad av att lära sig tecken nu och menar också 
att det är roligt för henne själv att Karin vill lära sig. 

Jag använder tecken och hon visar faktiskt /…/  leksaker också. Ibland visar hon så här 

(Karins resursperson tecknar). Det betyder jag vill ha dockan och sen /…/ kläder också 

mössan och tröjan och overallen och stövlar och skor och inneskor, och färg också /…/ Hon 

kan alltså /…/ kan använda färger röd och blå och gul  /…/ Det är roligt faktiskt när man ser 

att hon kan använda tecken  (Karins resursperson), 

 

Två av de andra pedagogerna uttrycker också  att de ser på Karin att hon är positiv till att alla 
andra pedagoger börjat använda tecken på avdelningen.  

Sammanfattningsvis har pedagogerna upplevt att alla barnen tycker det är roligt med tecken och 
att många av dem visar intresse. Barnen upplevs som nöjdare sedan pedagogerna började 
använda tecken. Alla pedagoger har sett att barnen tecknat ord. Två pedagoger har iakttagit att 
barnen tecknat ord såsom ”tack” och ” varsågod” samt ”banan” och ”äpple” vid 
lunchsituationen och samlingen. Pedagogerna kan se att barnen tar till sig tecknen olika fort 
genom att en del barn använder tecken och pedagoger använder få tecken till vissa barn. 

Två av pedagogerna har noterat att Karin är mer nöjd sedan resurspersonen har börjat använda 
tecken tillsammans med henne. Två av pedagogerna uttrycker också att de ser på Karin att hon 
är positiv till att alla andra pedagoger börjat använda tecken på avdelningen. 

Pedagogernas inställning till tecken 

En pedagog har förändrat sin inställning till att använda tecken under tiden pedagogerna  använt 
tecken på avdelningen. I början var hon orolig att tecknen skulle hämma barnens 
språkutveckling men nu hävdar hon att tecknandet är bra för barnen. 

I och med att en av resurspersonerna är så bra på tecken och använder tecken till dem så blir det 
att jag känner att jag hakar på det  

En av resurspersonerna anser att det är viktigt att barnen får ett uttryckssätt. De som inte har ett 
tal måste få ett sätt att kunna uttrycka och meddela sig. Hon menar att genom att både teckna 
och tala lär barnet sig mycket fortare än när det bara hör en sak och ska härma. 

Man gör tecknet /…/ man ser och man hör och man gör  

En av resurspersonerna och en annan pedagog ser gärna att de själva börjar använda mer tecken 
i fler situationer på förskolan. Resurspersonen anser att tecken kan användas i alla situationer. 
Hon skulle önska att hon använde tecken mer när hon pratar med barnen. En pedagog menar att 
teckenanvändningen på avdelningen kan utvecklas. En av resurspersonerna uttrycker att hon 
använder kroppsspråket på ett annat sätt sedan hon började använda tecken. Hon anser att det är 
roligt med tecken och upplever det som väldigt positivt att de börjat använda tecken på 
avdelningen Hon upplever det även som att föräldrarna tycker att det är positivt att pedagogerna 
börjat använda tecken på avdelningen.  
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Orsaken till att fyra av pedagogerna började använda tecken på avdelningen var att de gick den 
grundläggande kursen i tecken som stöd (våren 2008). En annan anledning till varför en utav 
pedagogerna börjande använda tecken på avdelningen anser hon var att de har barn på 
avdelningen som behöver tecken för att komma igång med språket och för att utveckla deras 
kommunikation. Hon menar att hon har utökat sitt användande av tecken efter att de har infört 
veckans tecken och månadens sång på avdelningen. Pedagogen bedömer även att hon och 
hennes kollegor fortfarande är i ”upplärningsstadiet” men eftersom de har veckans tecken på 
avdelningen så försöker hon använda tecken så mycket som möjligt. De tecken som de använt 
som veckans tecken tidigare använder hon fortfarande och hon slutar inte använda dem bara för 
att de inför nya veckans tecken. En av resurspersonerna är av den åsikten att tecken glöms bort 
då de inte används. En pedagog menar också att en orsak att de började använda tecken på 
avdelningen också var att Karin har en resursperson på avdelningen och hon kommunicerar med 
Karin med tecken. Pedagogerna på avdelningen märkte i början av sin användning av tecken att 
barnen utvecklades och kunde kommunicera på ett annat sätt när pedagogerna började använda 
tecken. Detta gällde främst de barn som inte hade ett verbalt språk. En annan pedagog började 
använda tecken vid lunchsituationen, samlingen och då barnen skulle gå på toaletten. Denne 
pedagog anser att efter att flera av pedagogerna hade gått grundkursen i tecken som stöd så 
tecknade de mycket på avdelningen sedan avtog tecknandet tills de upptog tecknandet mer 
aktivt igen våren 2009 i och med att de fick handledning av en specialpedagogstudent 
(författaren av uppsatsen). Pedagogen anser att pedagogernas egen inställning till att använda 
tecken med barnen är mycket viktig. 

Jag tror det är väldigt viktigt /…/ att man tycker att det är kul. Då ser barnen det också och 

då så för man över det till barnen  

Teckenanvändningens betydelse barn som har annan kulturell 
bakgrund 

En av resurspersonerna anser att tecken har betydelse för de barn som har annan kulturell 
bakgrund och att tecken är bra för dem och deras språkutveckling. Hon menar att alla har 
samma utgångspunkt genom tecknen. En annan pedagog upplever också tecken för 
invandrarbarn som positivt. Tecken som stöd blir ett gemensamt språk för de barn som har en 
annan kulturell bakgrund. Tecken hämmar inte barnen att de börjar tala sitt eget modersmål.  
Den andra resurspersonen anser att tecken hjälper speciellt för invandrarbarnen och deras 
familjer. Hon har märkt att tecknen hjälper föräldrarna att förstå vad hon säger till dem genom 
att  tecken används samtidigt som talet. Invandrarbarnen lär sig fortare språket med hjälp av 
tecken. 

Smörgås är ju detsamma för alla   

En pedagog är av den åsikten att barnen med invandrarbakgrund får lättare för det svenska 
språket och det blir lättare för de barn som har annat modersmål att lära sig svenska om 
tecknandet sker samtidigt som talet. Hon menar att det blir en annan sak när kroppen används. 
Hon tror även att barnen lättare tar till sig tecken då de vuxna talar och tecknar samtidigt än när 
ett föremål visas och benämns. En annan pedagog bedömer också  att tecknandet har stor 
betydelse för invandrarbarnen.  

Tecken kan man alltid förmedla sig med även om man inte kan språket  
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Sammanfattningsvis ser två av pedagogerna gärna att de själva börjar använda mer tecken i fler 
situationer på förskolan. Orsaken till att fyra av pedagogerna började använda tecken på 
avdelningen var att de gick den grundläggande kursen i tecken som stöd. Pedagogerna anser att 
barnen på avdelningen har utvecklats och kan kommunicera på ett annat sätt sedan pedagogerna 
har börjat använda tecken. Alla  pedagogerna ser tecken som någonting positivt för de barn som 
har annan kulturell bakgrund. Två av pedagogerna framhåller att när tecknandet sker samtidigt 
som talet blir det lättare att förstå språket både för barnen samt deras föräldrar. 

Sammanfattning av intervjuer  
Alla de intervjuade pedagogerna har lång erfarenhet av att ha arbetat i förskolan. Fyra av 
pedagogerna har gått en grundkurs i tecken som stöd och två av pedagogerna arbetar som 
resurser till barn med särskilda behov på avdelningen. Resurspersonerna anser att de använder 
mest tecken tillsammans med de barn som de är resurs till. Fyra  av de fem pedagogerna menar 
att de använder tecken dagligen i verksamheten på förskolan. Tecken används främst vid lunch 
och samling. Pedagogernas användande av tecken med andra vuxna varierar. De tecknar till 
varandra i olika grad på avdelningen. Flera av pedagogerna använder tecken till en förälder som 
är döv. Alla pedagoger upplever att barnen tycker att det är roligt med tecken.  Alla pedagoger 
har sett att barnen har tecknat ord. Pedagogerna har upptäckt att barnen tar till sig och använder 
tecken olika mycket.  Alla pedagogerna ser tecken som positivt för de barn som har en annan 
kulturell bakgrund. Pedagogerna är av den åsikten att barnen på avdelningen kan kommunicera 
på ett annat sätt sedan pedagogerna har börjat använda tecken.  

Resultat av observationer av pedagogerna 
Resultat av observationerna redovisas i form av figurer. Vid varje observationstillfälle har 
tecken förekommit med undantag av ett observationstillfälle vid lunch då tecken inte förekom 
alls. Däremot fördes samtal utan tecken mellan pedagogen och barnen vid detta 
observationstillfälle.  

Antal minuter varje kategori har observerats 
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Figur 1. Antal minuter varje kategori observerats 

Varje enskild observation vid samling varade mellan tio och femton minuter. Varje enskild 
observation vid påklädningssituationen inför utevistelsen varade tio minuter. Varje enskild 
observation vid utevistelse varade tio till femton minuter och varje enskild observation vid 
lunch varade mellan tjugo och fyrtiofem minuter. Samling observerades totalt sextio minuter 
medan påklädning observerades totalt fyrtio minuter och utevistelsen totalt trettiofem minuter. 
Lunchsituationen observerades totalt hundratjugo minuter. Lunchsituationen observerades totalt 
dubbelt så länge som samlingssituationerna (figur 1). 

Användning av tecken totalt i de olika kategorierna 
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Figur 2. Användning av tecken totalt av pedagogerna i de olika kategorierna. 

 

Figur 2 visar antal utförda tecken av pedagogerna totalt i de olika kategorierna under de 
sammanlagda antal minuter som varje kategori observerats.  Vid samlingen förekom trettiosju 
tecken och vid påklädningen tecknade pedagogerna tjugosju tecken. Vid lunch förekom åttio 
tecken och vid utevistelsen fyra tecken. Figur 2 visar att vid lunchen förekom mer än dubbelt så 
många tecken som vid samlingen och vid påklädning medan vid utevistelsen förekom endast 
fyra tecken.  

Användning av tecken i snitt per tio minuter 
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Figur 3. Pedagogernas användning av tecken i snitt per tio minuter. 

Eftersom de olika situationerna har observerats vid olika lång tid, från tio minuter vid de 
enskilda observationstillfällena vid påklädning inför utevistelse och utevistelse till upp emot 
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fyrtiofem minuter vid lunchsituationen har jag valt att redovisa resultaten i de olika 
situationerna per tio minuter vid varje situation för att få en bättre bild av hur mycket tecknen 
som användes. Vid samling används i snitt sex tecken per tio minuter, vid påklädning används i 
snitt sju tecken per tio minuter och vid utevistelse används i snitt ett tecken per tio minuter. När 
det gäller lunchsituationen används i snitt sju tecken per tio minuter. Resultatet visar att 
användandet av tecken i snitt per tio minuter är ganska likartat i samling, påklädning och 
lunchsituationen medan det skiljer sig mot utevistelsen där tecken inte används i samma 
omfattning (figur 3). 

Användning av tecken vid samling 
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Figur 4. Pedagogernas användning av tecken vid samling. 

Vid samlingen tecknades tretton substantiv, åtta verb och sex adjektiv (Figur 4). De ord som 
tecknades ofta vid samlingen var bl.a. ordet ”äpple” och ”banan” samt även orden ”god 
morgon” och ”varsågod”.  Det förekom även att pedagogerna tecknade verb såsom sjunga, 
skala, måla och vänta. Adjektiv som tecknades var bl.a. bra, röd, slut och snäll (bilaga 1).  

Användning av tecken vid påklädning inför utevistelsen 
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Figur 5.  Pedagogernas användning av tecken vid påklädning inför utevistelse 

Vid påklädningen tecknade pedagogerna totalt nitton substantiv, fyra verb och fyra adjektiv 
(figur 5). De substantiv som tecknades var främst olika tecken för klädesplagg. Verben som 
tecknades var t.ex. sitta, kissa och hämta. Adjektiv som tecknades var ordet snäll och färgerna 
röd, svart och blå (bilaga 4).  



 

 20

Användning av tecken vid utevistelse 
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Figur 6. Pedagogernas användning av tecken vid utevistelse. 

Antal substantiv som tecknades vid utevistelsen var ett, antalet verb som tecknades var tre och 
antalet adjektiv tecknades inte alls (figur 6) Antalet ord som tecknades vid utevistelsen var 
betydligt färre än vid de övriga situationerna jag observerade. Det substantiv som tecknades var 
ordet vantar. De verb som tecknades var verben sitta, gunga och vänta. (bilaga 1). 

Användning av tecken vid lunchsituationen 
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Figur 7. Pedagogernas användning av tecken vid lunchsituationen 

Tecken till barnen och andra pedagoger användes vid fyra av de fem observationstillfällena vid 
lunch. Tecken som pedagogerna använde till varandra vid lunchsituationen var ”varsågod” och 
”tack”.  Vid lunchen observerade jag även att två utav pedagogerna frågade en av 
resurspersonerna hur olika substantiv tecknades t.ex. pizza, sallad, gurka, sked, gaffel och kniv.  
En pedagog frågade även samma resursperson vad tecknet för verbet ”hjälpa” var. Vid ett av 
observationstillfällena vid lunch användes inte tecken alls. Pedagogen samtalade däremot med 
barnen. De övriga fyra pedagogerna använde dock tecken. Vid lunchen tecknades arton 
substantiv, trettio verb samt åtta adjektiv (figur 7) De substantiv som pedagogerna tecknade var 
bl.a. olika ord för saker att äta och dricka såsom t.ex. smörgås, mage, mun, mjölk eller vatten. 
Verb som tecknades var t.ex. äta, dricka, vänta och kissa. De adjektiv som tecknades var bl.a. 
bra, mätt och god (bilaga 1). De ord som pedagogerna överlag tecknade mest vid lunchen var 
bl.a. tecknet för varsågod, olika tecken för att äta och dricka samt benämningar för olika 
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mattillbehör.  De ord som samtliga fyra pedagoger som använde tecken  tecknade var ordet 
”smörgås” samt ”varsågod”. 

Sammanfattning av observationer 

Pedagogerna har observerats vid totalt sjutton tillfällen varav fem situationer vid samling, fem 
situationer vid lunch, fyra situationer vid påklädning samt tre tillfällen vid utevistelse. Tecken 
förekom vid alla observationerna utom vid ett tillfälle vid lunch. De olika situationerna har 
observerats under olika antal minuter. Lunchsituationerna observerades betydligt längre än de 
övriga situationerna. Resultatet visar att användandet av tecken i snitt per tio minuter är ganska 
likartat i samling, påklädning och lunchsituationen medan det skiljer sig mot utevistelsen där 
inte tecken alls används i samma utsträckning. Vid samlingen tecknades bl.a. orden ”god 
morgon” och ”varsågod” samt ”äpple” och ”banan”.  Det förekom även att pedagogerna 
tecknade verb och adjektiv vid samlingen. Vid påklädningen tecknades substantiv, verb och 
adjektiv. De substantiv som tecknades vid påklädningen var framför allt olika tecken för 
klädesplagg.  När det gäller utevistelsen tecknades mest verb. Adjektiv tecknades inte alls vid 
utevistelsen. Vid lunchen tecknades substantiv, adjektiv och verb. Vid lunchen förekom att 
pedagogerna tecknade orden ”varsågod” och ”tack” till varandra samt även ord som direkt 
kunde kopplas till lunchsituationen t.ex. ord för att äta och dricka. Vid lunchen förekom även att 
pedagoger frågade en annan pedagog hur olika ord tecknades.   

Diskussion och slutsats 

Som tidigare nämnts var syftet med undersökningen att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag 
på en förskola i ett mångkulturellt område använde sina kunskaper i tecken som stöd i 
verksamheten på förskolan. Min avsikt var att undersöka i vilka situationer pedagogerna 
använde sig av tecken som stöd och till vem de använde tecken. Vilken betydelse pedagogerna 
ansåg att deras användande av tecken som stöd hade i barngruppen och om de hade 
uppmärksammat om barnen använde tecken som stöd undersöktes också. 

Jag har utifrån min studie kommit fram till flera faktorer som kan tänkas påverka när och om 
pedagogerna använder sig av tecken som stöd. Teckenanvändningen tycks  påverkas av bland 
annat: 

 I vilken situation som pedagogerna befinner sig i 
 Vilka ord som används i den aktuella situationen 
 Pedagogens utbildning i och erfarenhet av tecken 
 Barnen som pedagogen arbetar med  
 Pedagogernas inställning till att använda tecken  
När det gäller situationer pedagogerna använder tecken har jag genom mina observationer och 
intervjuer kommit fram till att tecken används i större utsträckning i vissa situationer än i andra. 
Detta kan det finnas flera orsaker till men en orsak anser jag är att i vissa situationer 
förekommer fler ord som pedagogerna upplever som enklare att teckna t.ex. med anledning av 
att de lärt sig dessa tecken på den grundläggande kursen i tecken som stöd och att de i och med 
det tecknas mer naturligt än ord som de tvingas ta reda på på annat sätt för att kunna använda i 
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olika situationer. Resultatet av studien visar att pedagogerna främst tecknar till de barn som är i 
behov av särskilt stöd. Jag iakttog att de pedagoger som arbetade som resurspersoner tecknade i 
större utsträckning än de pedagoger som hade ansvar för hela barngruppen. Resultatet av studien 
visar att pedagogerna tecknar i större utsträckning vid lunch och samling än vid andra 
situationer och jag menar att det kan bero på att pedagogerna då befinner sig i situationer då 
flera pedagoger sitter tillsammans och kan ta stöd och hjälp av varandra. Detta gäller inte minst 
resurspersonerna som vid lunchen sitter tillsammans och på så vis kan lära av varandras 
tecknande. Teckenanvändandet kan påverkas av att resurspersonerna har ett eller ett fåtal barn 
att ägna sig åt medan de övriga pedagogerna har ansvar för hela barngruppen och att detta kan 
göra att resurspersonerna har lättare att i lugn och ro ägna sig åt att teckna. Pedagogerna hade 
också olika utbildning jag kan dock inte dra några bestämda slutsatser om detta påverkar 
pedagogernas teckenanvändning. Den pedagog som inte hade gått den grundläggande kursen i 
tecken som stöd hade tidigare gått kurs i teckenspråk och jag kunde genom mina observationer 
iaktta att hon använde tecken i stor utsträckning. Jag tolkar det också som att hon hade större 
erfarenhet av att teckna och därmed använde sig av tecken i större utsträckning än de övriga 
pedagogerna. Flera av pedagogerna som hade gått grundkurs i tecken som stöd använde inte 
tecken i större utsträckning än hon med tanke på att de gått kurs i tecken som stöd. Min slutsats 
av detta pekar på att pedagogernas utbildning kan ha betydelse för pedagogernas användning av 
tecken men att det även beror på i vilket sammanhang tecknen används. Att pedagogerna 
använder tecken i olika utsträckning kan också påverkas av deras inställning samt hur villiga de 
är att anstränga sig och använda sig av tecken. Jag fick uppfattningen att alla pedagoger var 
positivt inställda till att använda tecken som stöd men att deras användning av tecken främst var 
kopplat till vissa situationer. Det kanske är så att pedagogerna behöver mera utbildning i 
teckenkommunikation för att tecknandet ska utvecklas naturligt i flera situationer på förskolan. 

Bakgrund om respondenterna 
När det gäller pedagogernas bakgrund framkom det i intervjuerna att två av pedagogerna hade 
gått teckenspråkskurs i början av sjuttiotalet. Jag kunde se en skillnad mellan en av dessa och 
övriga pedagogerna på så vis att hon använde tecken i betydligt större utsträckning än de övriga 
pedagogerna. Jag kunde dock inte se att den andra pedagogen som gått kurser i teckenspråk 
använde tecken i större utsträckning än de övriga pedagogerna med tanke på att hon också gått 
fortbildning i teckenspråk.  Heister Trygg (2008) anser att i många fall finns kunskaper om 
teckenanvändning hos pedagogerna men den utnyttjas inte. 

I vilka situationer och till vem pedagogerna 
använder tecken som stöd  
De två pedagoger som arbetade som resurser nämnde i intervjuerna att de använde tecken främst 
till de barn de var resurs till. En pedagog sade att hon egentligen skulle önska att hon tecknade 
hela tiden till alla barn men att det inte blivit så. Blom och Sjöberg (2000) anser att många barn 
har hjälp av tecken stöd till talet. Barnen använder tecken för att göra sig förstådda och för att 
lättare hitta ord. De har också lättare att förstå om omgivningen stöder sitt tal med tecken. I både 
intervjun och observationerna framkom att en av resurspersonerna använde tecken som stöd i 
större utsträckning än de övriga pedagogerna. Min tanke är att detta kan bero på att hon har stor 
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erfarenhet av att ha använt teckenspråk och att detta kan bidra till att hon känner en större 
säkerhet i att använda tecken i fler situationer än vad de andra pedagogerna gör som började 
använda tecken för ungefär ett år sedan. Dessutom är hon resurs till ett barn som använder sig 
av mycket tecken. Flera av pedagogerna sade i intervjuerna att de gärna frågade denna 
resursperson om de undrade hur något ord tecknades eftersom de menade att hon har större 
kunskap än de övriga pedagogerna på avdelningen när det gäller tecken som stöd. Jag menar att 
det är viktigt att de tar till vara denna resurspersons erfarenheter och kunskap. I resultatet 
framkommer att denna resursperson inte gått den grundläggande kursen i tecken som stöd men 
att hon besitter stor kunskap i teckenspråk och hennes kunskap anser jag att pedagogerna kan 
använda sig av i arbetet med tecken på avdelningen. 

Fler av pedagogerna sade i intervjuerna att de använde tecken vid lunchen. En pedagog sade att 
hon skulle kunna använda mera tecken vid lunchsituationen men att hon inte använde tecken 
eftersom hennes upplevelse var att det ändå var mycket nytt för dessa barn eftersom de nyligen 
börjat på förskolan. Hon sade samtidigt att alla barnen hade annat hemspråk och att tecken 
skulle vara ett positivt sätt för barnen att göra sig förstådda på. Det fick mig att undra vad det 
var som gjorde att hon inte använde tecken till dessa barn eftersom hon sade att det var mycket 
nytt för dessa barn men samtidigt sade att tecken skulle vara bra att använda för barnen. Vid det 
tillfälle jag observerade pedagogen noterade jag att hon samtalade mycket med barnen vid 
matbordet men att hon inte använde tecken alls. Pedagogen sade vid intervjun att hon använde 
tecken vid mellanmålet och en tanke som jag fick var om hon känner sig osäkrare vid lunchen 
då hon oftast sitter ensam som pedagog med barnen i ett rum till skillnaden mot vid mellanmålet 
då pedagogerna oftast sitter och äter tillsammans med alla barn. Jag noterade också vid mina 
besök på förskolan att de två pedagoger som var resurser oftast (om det inte var få barn och alla 
pedagoger och barn satt vid långbord) satt vid samma matbord i ett enskilt rum tillsammans med 
de barn som de var resurs till. Observationerna visade att båda resurspersonerna använde tecken 
vid lunch i större utsträckning än de övriga pedagogerna. Om dessa resurspersoner istället skulle 
sitta tillsammans med de andra pedagogerna kanske även de övriga pedagogernas 
teckenanvändning skulle öka vid lunchsituationen i och med att de kunde lära av de övriga 
pedagogerna. Det vore förmodligen positivt för de barn som behövde extra stöd att de också 
”blandades” med de övriga barnen som var mer verbala, kanske de då kunde tillägna sig 
talspråket på ett lättare sätt. Att barnen genom att samtala tillsammans med andra mer verbala 
barn får en större möjlighet att utvecklas både socialt och språkligt (Tidblom & Tybrand, 1992).  

Flera av pedagogerna sade att de använde tecken till en förälder som är döv. Jag uppfattade det 
som att föräldern upplever det som väldigt roligt att pedagogerna kommunicerar med honom 
med tecken och jag kan även se att genom att teckna med föräldern håller pedagogerna 
tecknandet levande. Genom intervjuerna framkom det att pedagogerna använder tecken till 
varandra i väldigt olika omfattning. Om pedagogerna uppmuntrade varandra att teckna i större 
grad, tror jag att det även kan uppmuntra barnen att använda tecken om de ser att pedagogerna 
tecknar till varandra. Att de har kollegor som har stor kunskap i teckenspråk och på det viset kan 
många tecken ser jag som en tillgång för hela arbetslaget och det är viktigt att kunskapen hos 
dem tas till vara. 
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Pedagogernas användning av tecken i 
barngruppen 
Resultatet av intervjuerna visar att pedagogerna sett att införandet av tecken påverkat barnen 
mycket positivt. Det framkom vid intervjuerna att de ansåg att flera barn hade utvecklat sitt 
språk genom att istället för tal använda tecken. Heister Trygg (2008) anser att kommunikation är 
en förutsättning för språk men att kommunikation också kan ske utan språk. Barnen kan 
uttrycka sig mer i och med tecknandet och därför är det extra viktigt att pedagogerna använder 
tecken ofta och flitigt så att inte tecknandet rinner ut i sanden.  Det kan dröja en lång period 
innan barnen själva börjar använda tecken. Det är ofta en stor skillnad mellan vad barn förstår 
och vad de själva kan uttrycka. De flesta barn förstår ofta betydligt fler tecken men även mer tal 
än de själva kan uttrycka (Heister Trygg, 2004). Därför är det viktigt att pedagogerna inte 
stressar på barnen i deras tecknande utan det viktigaste är att barnen upplever det som roligt och 
inte kravfyllt. Det är viktigt att låta barnen ta till sig tecknen i sin egen takt. Detsamma gäller 
pedagogerna, att de inte upplever tecknandet som något kravfyllt utan att de upplever det som 
roligt och lärorikt att använda tecken. Flera av pedagogerna upplevde det som roligt att använda 
tecken och dessutom kände de inte krav på sig själva eller sina kollegor att prestera.  Detta kan 
bero på att pedagogerna på avdelningen arbetat en längre tid tillsammans och känner trygghet i 
varandra. 

I de situationer som pedagogerna använde mer tecken upplevde jag också att barnen var mer 
stillasittande än vid t.ex. utevistelsen då barnen lekte mer fritt och pedagogerna använde tecken i 
mindre utsträckning än i de övriga situationerna. Om pedagogerna börjar använda tecken mer 
medvetet i olika situationer och inför fler tecken för olika ord kommer förmodligen även 
barnens teckenanvändande att öka med tiden (Heister Trygg, 2008). Heister Trygg (2004) menar 
att det lätt kan bli så att man fastnar i ett mönster där tecken bara används vid samling eller vid 
andra enstaka situationer. Pedagogerna har uppfattningen att tecken är ett bra sätt att 
kommunicera på för de barn som inte har svenska som modersmål. En pedagog har upplevt att 
tecken är ett hjälpmedel för att kunna kommunicera med invandrarbarnens familjer. Jag fick 
uppfattningen att de barn som var i behov av resurs hade utvecklats mycket i och med att de 
infört tecken som stöd på avdelningen.  Dessa barn talade inte alls tidigare eller hade stora 
svårigheter med talet. Heister Trygg (2008) är av den åsikten att många kan utveckla en väl 
fungerande språklig kommunikation via alternativa kommunikationsvägar. 

En pedagog var skeptisk till att börja använda tecken efter att pedagogerna hade gått den 
grundläggande kursen i tecken som stöd eftersom hon hade uppfattningen att tecken kunde 
hämma barnens språkutveckling på så vis att det försenade talet. Uppfattningen har dock 
ändrats. Detta har likheter med pedagogerna i Ahlströms studie (2000) där pedagogerna också 
befarade att barnen skulle hindras i sin talspråksutveckling genom att vistas i en 
teckenspråksmiljö. Detta hinder visade sig inte i Ahlströms (2009) studie. Heister Trygg (2004) 
anser att tecken som stöd inte hindrar en eventuell tal-utveckling utan visar sig istället i många 
fall ha en gynnande effekt på tal-utvecklingen.  

Enligt flera av pedagogerna använder de tecken främst till de barn som är i behov av särskilt 
stöd och som i och med det har resurspersoner. Jag önskar att deras teckenanvändning kommer 
att bli så naturlig att tecken används i större utsträckning till alla barn. Annars kan risken bli att 
teckenanvändandet minskar eller försvinner t.ex. pga. att de barnen som har resurs slutar på 
avdelningen. Att sluta använda tecken innebär att språkstimulans på tecken upphör och att 
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teckenanvändaren inte får möjlighet att utveckla sitt teckenanvändande vidare (Heister Trygg, 
2004). Mycket beror på pedagogernas egen inställning om teckenanvändandet kommer att 
utvecklas och fortsätta. Människorna i omgivningen ska ge barnet kommunikativa möjligheter. 
För det krävs motivation, lyhördhet och vilja att lära för barnets kommunikativa behov och 
specifika färdigheter (Heister Trygg, 2004). Min uppfattning är sammanfattningsvis att 
pedagogerna hade en öppen attityd till att använda tecken i arbetet med barnen på förskolan och 
att de var väldigt positiva. Detta menar jag bådar gott för pedagogernas fortsatta 
teckenanvändande. Heister Trygg (2004) anser att tidigt insatt stöd ger goda effekter på 
kommunikation-, språk och talutveckling. 

Resultatet av observationerna visade att pedagogerna tecknade i betydligt större grad i 
situationerna samling, lunch och påklädning än vid utevistelsen. Min tanke är att det kan bero på 
att samlingen, lunchen och påklädningen skedde inomhus till skillnaden mot utevistelsen. 
Samlingen styrdes till största delen av pedagogerna medan vid utevistelsen hade barnen fri lek 
och dialogerna med den vuxne blev på så sätt inte lika naturlig som vid de övriga situationerna.  
Vid samlingen använde pedagogerna t.ex. tecken då de sjöng tillsammans med barnen. Att 
skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom t.ex. 

sång och musik, är viktig för barns utveckling och lärande. Tal- och skriftspråk utgör både 
innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö, 1998). 
Vid påklädningen hade ofta den vuxne en närkontakt med barnet i och med att pedagogen 
hjälpte barnet med påklädningen och vid dessa situationer uppstod en dialog mellan barnet och 
den vuxne. Heister Trygg (2004) anser att tecken inte bara ska användas i enstaka situationer 
utan i hela verksamheten. Jag menar att pedagogerna har kommit en bra bit på väg genom att de 
använder tecken i olika situationer främst i lekfulla former vid samling och man får beakta att 
pedagogerna inte använt tecken så väldigt länge på avdelningen. De använder även tecken i 
olika utsträckning  vid andra situationer och min förhoppning är att detta kommer att utökas 
med tiden. 

Pedagogernas utbildningserfarenhet och 
fortbildning 
Fyra av de fem intervjuade pedagogerna har gått en grundläggande kurs i tecken som stöd. Efter 
att jag har sett hur pedagogerna använder tecken i verksamheten samt även efter att i 
intervjuerna med pedagogerna fått höra vilken positiv effekt tecknen verkar ha på barnen skulle 
jag önska att många fler arbetslag hade möjlighet att gå denna kurs och använda tecken i 
verksamheten på förskolan.  Min förhoppning är att pedagogernas teckenanvändande kommer 
att fortsätta men även att pedagogerna får möjlighet att gå ytterligare fortbildning i tecken som 
stöd för att ytterligare öka sina kunskaper. Vid intervjun med en utav pedagogerna  framkom att 
pedagogerna tecknade mycket efter att ha gått grundkursen i tecken som stöd men att tecknandet 
sedan avtog efter ett tag.  I och med att de senare fick handledning av en specialpedagog 
studerande upptogs tecknandet mer aktivt igen. Genom att pedagogerna får ytterligare 
fortbildning samt uppmuntrar varandra till att använda tecken hoppas jag att deras 
teckenanvändning ska bli en naturlig del i vardagen så att det inte utvecklas till att tecknandet 
avtar eller försvinner helt. Min förhoppning är att pedagogerna kan delge de övriga pedagogerna 
på förskolan hur deras arbete med barnen när det gäller hur tecken som stöd har utvecklats. Jag 
hoppas att pedagogerna på de övriga avdelningarna på förskolan också får möjlighet att gå den 
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grundläggande kursen i tecken som stöd och efter det får chansen att börja använda tecken som 
stöd till alla barn på avdelningarna. Genom att använda tecken redan i tidig ålder i förskolan kan 
tecken som stöd bli ett naturligt arbetssätt fortsättningsvis även i skolan.  

Barnens användande av tecken som stöd 
Pedagogerna uttrycker att vissa barn använder tecken mer än andra och resurspersonen till en 
flicka med en kromosomavvikelse sade att det tog lång tid innan barnet började använda tecken. 
Pedagogerna har upplevt att barnen tecknar ord främst vid lunch. Orden som tecknas vid 
lunchen har främst att göra med matsituationen. I andra situationer har pedagogerna noterat att 
barnen använder ord för olika klädesplagg samt frukter. Jag kan tänka mig att det framförallt 
beror på att pedagogerna använder tecken själva vid lunch men även vid samlingen (då barnen 
får frukt) samt vid påklädningen. Användandet av tecken har visat sig ha en positiv inverkan på 
barnets talförmåga och därför är det viktigt att lära barnen att uttrycka sig med 
teckenkommunikation så tidigt som möjligt (Bergh & Bergsten, 1998). De barn som är i behov 
av särskilt stöd blir inte utpekade på samma sätt om alla barn använder tecken. Genom att 
tecken används till alla barn oavsett funktionshinder kan tecken upplevas som ett naturligt 
kommunikationssätt för alla barn. Genom tecknandet ges barnen också möjlighet att till att 
kommunicera med varandra om de inte har talet. Genom att pedagogerna använder tecken som 
stöd till barnen som ett stöd redan i tidig ålder kan många svårigheter för barnen undvikas 
genom att barnen får möjlighet att utveckla ett kommunikationssätt som gynnar deras 
språkutveckling. Barnen kan genom teckenkommunikation t.ex. uttrycka sig på ett tydligare sätt 
och därigenom undvika konflikter som kan uppstå genom att inte barnet behärskar talet. Nelfelt 
(2004) anser att barnet lätt kan gå över till andra sätt för att få uppmärksamhet och göra sig 
förstått och för att undvika negativ respons menar jag att tecken som stöd kan vara en användbar 
metod för pedagogerna att använda med barnen. 

Metoddiskussion 
Då jag startade min studie hade jag för avsikt att enbart intervjua pedagogerna om tecken som 
stöd. Efter en tid fann jag dock att det kunde fördjupa mitt arbete om jag även observerade 
pedagogerna och på så sätt även iakttog om och när de använde tecken som stöd i 
verksamheten. Jag kom sedan fram till att använda mig av både observationer och intervjuer för 
att jag bäst skulle få svar på mina frågeställningar.  Jag kunde även ha utvidgat min studie till att 
även observera barnen eller intervjua föräldrarna men insåg att om jag gjorde detta skulle min 
studie bli alltför omfattande med tanke på den tid jag hade till förfogande. Jag valde bort enkäter 
eftersom underlaget med fem pedagoger på avdelningen var för litet för att utföra en 
enkätundersökning på. Bryman (2002) anser också att enkäter inte ger någon möjlighet till att 
ställa följdfrågor. Jag är medveten om att pedagogerna kan ha påverkats av min närvaro när det 
gäller deras användning av tecken då de observerades. Bryman (2002) menar att så många 
gånger är fallet men att det då som observatör gäller att hålla sig neutral. Jag valde att observera 
pedagogerna genom löpande protokoll och det innebar att jag antecknade samtidigt som jag 
observerade. Att videofilma pedagogernas handlande hade varit ett annat sätt att försöka fånga 
pedagogernas teckenanvändning och genom att videofilma kanske jag hade fångat andra saker 
som jag nu inte noterade på grund av att jag antecknade samtidigt som jag observerade. Jag 
valde bort att videofilma pedagogerna på grund av. tidsbrist.  
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När det gäller intervjuerna fick pedagogerna frågorna i samma stund som intervjuerna utfördes 
och det är möjligt att jag hade fått mer utförliga svar på vissa frågor om pedagogerna hade fått 
frågorna på förhand. Pedagogernas svar på frågorna kan också ha påverkats av att jag spelade in 
intervjuerna på band under tiden jag intervjuade. Jag har inte utfört någon pilotstudie och jag 
menar att det hade varit en fördel att göra eftersom jag utifrån resultat från  pilotstudien hade 
kunnat utforma intervjufrågorna samt observationerna på ett mer initierat sätt. Enligt Kvale 
(1997) ökar även förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel genom att 
pilotintervjuer utförs före de egentliga projektintervjuerna. 

Tyvärr valde jag att inte observera pedagogerna vid mellanmålet och i efterhand kan jag tycka 
att det hade varit intressant att även observera pedagogerna vid denna situation inte minst med 
tanke på att den pedagog som inte använde tecken alls vid lunch menade att hon använde tecken 
främst vid mellanmålet. Det hade även varit intressant att se hur de övriga pedagogerna använde 
tecken vid denna situation samt även observera pedagogerna i flera situationer och i större 
omfattning än vad jag gjort i denna undersökning. Jag kan bara utgå ifrån det resultat jag fått 
fram i de enstaka situationer jag observerat, hade jag observerat flera situationer vid till exempel 
utevistelse kanske resultatet hade visat något annat. 

Det hade varit givande att utföra studien på flera förskoleavdelningar för att på så vis kunna 
jämföra hur pedagoger arbetar med tecken som stöd på olika avdelningar och därigenom se 
skillnader och olikheter. Detta var tyvärr inte möjligt för din del på grund av tidsbrist.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att observera pedagogerna vid flera tillfällen i olika situationer för att 
se hur de använder tecken som stöd i fler situationer. Istället för att observera pedagogerna hade 
det varit spännande att observera barnen för att se hur de använde tecken i olika situationer. 
Ytterligare en annan aspekt kan vara att intervjua föräldrarna till barnen på avdelningen och på 
så vis ta reda på hur de upplever att pedagogerna använder tecken på avdelningen samt hur de 
sett att barnen tagit till sig tecken. Ett annat förslag till ytterligare forskning är att utföra en mer 
omfattande studie genom att låta pedagoger på flera förskoleavdelningar gå utbildning i tecken 
som stöd och sedan observera och intervjua pedagogerna under en längre tid för att se hur de 
arbetar med tecken som stöd. 



 

 28

Referenser 

Ahlström, M. (2000). Hörselskadade barn i kommunikation och samspel. Akademisk 
avhandling. Stockholm: Stockholms Universitet. Psykologiska institutionen. 

Angrosino, M. V &  Mays de Pérez, K. A. (2003). Rethinking observation: From method to 
context. In N. K. Denzin & Y. S. Lincon  (Eds.), Collecting and interpreting qualitative 
materials (2nd ed). Thousand Oaks: Sage publications. 

Arnqvist, A. (1993). Barns språkutveckling. Lund:  Studentlitteratur. 

Asmevik, S., Ogden, T.,  &   Rygvold,  A.-L .(Red.). (2001).  Barn med behov av särskilt stöd. 
Grundbok i specialpedagogik.  (B. Nilsson, övers.) ( 3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Bae, B. (2004). Dialoger mellom førskolelærer og barn :  en beskrivende og fortolkende studie. 
Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Institutt for spesialpedagogikk  Avhandling. Dr Philos. 
Oslo :Universitet i Oslo.  

Bergh, M &  Bergsten, C. (1998). AKK på rätt nivå. Att träna och använda Alternativ och 
Kompletterande kommunikation. Stockholm: Handikappinstitutet. 

Bergqvist,  S., Anneborn, L., Blucher., G., Céwe., L.,Dellgren,K.,Edlund., E.,  et al. (2003).  Att 
möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. 

Blom, I. & Sjöberg, M.(2000).  Leva med språkstörning. Stockholm: Bilda Förlag. 

Brodin, J. & Björck-Åkesson, E. (1988). Internationell forskning kring samspelet hos barn som 
använder alternativ kommunikation. Seminariet Tidig Interaktion. Rapport nr 2. Stockholm: 
Stockholms Universitet. Pedagogiska Institutionen. 

Brodin, J.(2008). Att tolka barns signaler. Lek och kommunikation hos barn med 
flerfunktionshinder. Malmö: Gleerup.  

Bryman, A.(2002). Samhällsvetenskapliga metoder. ( B. Nilsson, övers.). Malmö : Liber. 

Donaldson, M-L .(1995).Children with Language Impairments. An introduction. London:  
Jessica Kingsley Publishers. 

Ellneby, Y. (2007). Pedagoger mitt i mångfalden. Att möta barn från andra kulturer i förskolan. 
Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 

Goodwyn, W- S. ,Acredolo. P- L. &  Brown. A -C. (2000).Impact of symbolic gesturing on 
early language development. Journal of Nonverbal Development 24 (2). Human science 
Press.Inc. 

Granberg, A. (1998).  Förskoleboken. Stockholm: Bonnier utbildning. 

Heister Trygg, B. (1998). Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och 
praktik. Stockholm:  Handikappinstitutet. 

Heister Trygg,  B. (2004). TAKK: tecken som AKK: Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation.  Umeå: Specialpedagogiska institutet. 



 

 29

Heister Trygg,  B. (2008). Tidig AKK- stöd för stora och små. Malmö: Södra regionens 
kommunikationscentrum. 

Johansson, Å. & Samuelsson, I .(1999). Språkstörning hos förskolebarn. Stockholm: 
Föräldraföreningen Talknuten. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun.  (Torhell. S-E, övers.).  Lund: 
Studentlitteratur. 

Lindö, R .(2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur. 

Mundy. P., Kasari C. Sigman  &  M.Ruskin E. (1995). Nonverbal communication and Early 
Language Acquisition in Children with Downs syndrome and in normally developing Children. 
Örebro: Örebro universitet. 

Nelfelt,  K. (2001). Tecken som stöd. Rapport i från TSS- projektet. Gothenburg papers in 
teoretical linguistics s. 28. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för lingvistik. 

Patel,  R., &  Davidson, B. (2003).  Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund : Studentlitteratur. 

Petersson, M. (1998). Barn med språkstörning. I: Bergqvist, S (1998) Att möta barn i behov av 
särskilt stöd. Stockholm: Liber. 

Rudberg, L -A . (Red.). (1992). Barns tal- och språksvårigheter. ( 2 :a uppl.). Lund: 
Studentlitteratur.  

Rygvold, A-L .(2001). I: Asmevik, S,Ogden, T .&  Rygvold, A-L (Red.). (2001).  Barn med 
behov av särskilt stöd : Grundbok i specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Samuelsson, I & Sjöberg, Å. ( 1999). Språkstörning hos förskolebarn. Stockholm: 
Afasiförbundet i Sverige. 

Serrebo, S .(2003). I: Bergqvist, S., Anneborn, L., Blucher.G.,Céwe, L., Dellgren.,K., Edlund., 
E. et al. (2003).  Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. 

 

Skolverket (1998). Utbildningsdepartementet. Läroplan för förskolan. Lpfö 98. 
Utbildningsdepartementet. Stockholm: C E Fritzes. 

Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala:  Kunskapsföretaget. 

Tidblom, L. &  Tybrand, B. (1992). I: Rudberg, L.-A . (1992). Barns tal- och språksvårigheter. 
Lund: Studentlitteratur.  

Trost,  J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Åstrand, B. (1997). Ett steg i sänder. En kommunikationsmodell inspirerad av Sherbornes 
relation play vid autism och andra kommunikationsstörningar. Umeå:  SIH läromedel. 



 

 30

 

Bilaga 1 (1/4) 

Observationer av pedagogerna vid de olika situationerna 

Lunchsituationen 

Observation av Fia Lunch 11.00-11.45 ca 

Antal tecken: totalt: 14 st 

Varav: 

Varsågod: 7 st  

Där: 1 st  Duktig: 2 st 

Mat: 1 st  Mage: 1 st 

Tack: 1st  Smörgås: 1 st 

Observation av Barbro lunch 11.10-11.30 

Antal tecken totalt.:13 st 

Varav: 

Äta: 2 st  Smörgås: 1 st 

Varsågod: 3 söt  Vänta: 1 st 

Bra: 1st  Slut: 1 st 

Mun: 2 st  Sova: 1 st 

Dricka: 1 st 

Observation av Maria lunch 11.05- 11.30 

Antal tecken totalt: 22 st 

Varav: 

Varsågod: 10 st Sitta: 1 st 

Mjölk: 2 st  Tvätta: 1 st 

Vatten : 2 st  Kissa: 1 st 

Skära: 2 st  Smörgås: 2st 

Tack: 1 st 
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Bilaga 1 (2/4) 

Observation av Viola lunch 11.20-11.50 

Antal tecken totalt: 31 st 

Varav: 

Vänta: 2 st  Parkering: 1 st  Mätt: 1st 

Vatten: 3 st  Katt: 1 st   Sitta: 1 st 

Mjölk: 1 st  Köpa: 1 st   Vaken: 1 st 

Äta: 1 st  Sova: 1 st   Bra: 1 st 

Ris: 2 st  Mamma: 1 st   Pappa: 1 st 

Grönsaker: 1 st Sked: 3 st   God: 1 st 

Majs: 1 st  Göra: 1 st   Smörgås: 1 st 

Sås: 2 st  Varsågod: 2 st 

Observation av Elin Lunch 11.20—11.45 

Inga tecken används! 

Samling 

Observation av Elin samling 10.35-10.45 

Antal tecken totalt: 4 

Varav: 

Varsågod: 3 st Äpple: 1 st 

Observation av Elin samling  9.50-10.00 

Antal tecken totalt: 5 st 

Varav:  

Varsågod: 2st Äpple: 1st 

Munnen: 1 st  Sjunga: 1 st 

Observation av Viola samling 9.30-9.45 

Totalt antal tecken: 10 st 

Varav: 

God morgon: 1 st Banan: 3 st  Vänta: 1 st 

Varsågod: 1 st Skala: 1 st  Många: 1 st 

Sjunga: 1 st  Bra: 1st 
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Bilaga 1 (3/4) 

Observation av Viola samling  9.35-9.45 

Totalt antal tecken: 8 st 

Varav:  

Namn: 1 st  Samling: 1 st  Sola: 1 st 

Lucia: 1 st  Sjunga: 1 st  Kunna: 1 st 

Röd: 1 st  Måla: 1 st 

Observation av Viola samling 9.30-9.45 

Totalt antal tecken: 10 st 

Varav:  

Äpple: 3 st Banan: 2 st Varsågoda: 1 st 

Mer: 1 st Ha: 1 st Snäll: 1 st 

Slut: 1 st 

Påklädning 

Observation vid påklädning Viola 9.10-9.20  

Totalt antal tecken: 6 st 

Varav: 

Kläder: 1 st Mössa: 1 st Polisbil: 1 st 

Snäll: 1 st  Sitta: 1 st Vante: 1 st 

Observation vid påklädning Fia 8.50-9.00  

Totalt antal tecken: 4 st 

Varav: 

Kissa: 1 st 

Stövlar: 2 st 

Hämta: 1 st 

Observation av påklädning Fia 9.40-9.50  

Totalt antal tecken: 4 st 

Varav: 

Halsduk: 1 st 

Vantar: 1 st 

Mössa: 1 st 



 

 33

Bilaga 1 (4/4) 

Observation vid påklädning Barbro 9.30-9.40  

Totalt antal tecken: 13 

Varav: 

Jacka: 1 st  Byxa: 1 st  Vantar: 2 st 

Halsduk: 2 st  Regnar: 1 st  Mössa: 2 st 

Röd: 1 st  Svart: 1 st   Blå: 1 st 

Kläder: 1 st  Toa: 1 st 

Utevistelse 

Observation vid  utevistelse Elin 9.40-9.50 

Totalt antal tecken: 

1 

Varav: 

Sitta: 1 st 

Observation vid utevistelse Maria 9.50-10-05 

Totalt antal tecken: 1 st 

Varav: 

Gunga: 1 st 

Observation vid utevistelse Maria 9.55-10.05  

Totalt antal tecken: 2 st 

Varav: 

Vänta: 1 st 

Vantar: 1st  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

  

1.Ålder och yrke 

2. Använder du ibland tecken som stöd i din kontakt med barnen? 

3.Hur ofta använder du tecken som stöd i din kontakt med barnen? 

4.När började du använda tecken som stöd och i vilka situationer? 

5. I vilka situationer använder du tecken som stöd idag? 

6. I vilka situationer vill du använda mer tecken som stöd? 

7. Använder du tecken som stöd oftare med vissa barn än med andra? 

8. Vad var orsaken till att du började använda tecken som stöd? 

9. Varför använder du tecken som stöd? 

10. Kan du se någon förändring hos dig själv sedan du började använda tecken som stöd? 

11.Vilken betydelse anser du att ditt användande av tecken som stöd har för barngruppen? 

12. Kan du se någon förändring hos de enskilda barnen/barngruppen sedan du började  

använda tecken som stöd? 

13. Vad anser du att tecken användningen har för betydelse för de barn som har annan kulturell 
bakgrund? 

14. Ser du att barnen använder tecken? I så fall när och hur? 

15. Använder du tecken som stöd till vuxna? 
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Bilaga 3 

Till förskolechefen , X förskola 

Jag heter Annika Thomasson läser min tredje och sista termin på specialpedagogiska 
programmet vid Stockholms universitet. Denna termin kommer jag att skriva mitt 
examensarbete (D-uppsats) på specialpedagogiska programmet, avancerad nivå. Under min 
utbildning till specialpedagog har jag utfört delar av min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
på en förskoleavdelning på en av de förskolor ni är rektor för. Jag utförde ett utvecklingsarbete 
om tecken som stöd på avdelningen, våren -09. Pedagogerna på avdelningen hade då alla gått 
grundkurs i tecken som stöd. Utvecklingsarbetet gick ut på att hjälpa pedagogerna att komma 
igång med arbetet med att använda tecken som stöd i verksamheten.  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur pedagogerna i arbetslaget använder sina 
kunskaper i tecken som stöd i verksamheten på förskolan.   

I arbetet med uppsatsen kommer jag att använda mig av intervjuer och observationer för att 
undersöka pedagogernas samspel med barnen. Genom intervjuerna har jag för avsikt att 
undersöka vilken betydelse pedagogerna anser att deras användande av tecken som stöd har i 
barngruppen samt hur pedagogerna upplever att barnen använder tecken som stöd. Att observera 
pedagogerna i olika situationer önskar jag göra för att se om och hur pedagogerna använder 
tecken som stöd. Min undersökning kommer att baseras på intervjuerna med pedagogerna samt 
på observationer av pedagogerna i verksamheten. 

Det är helt frivilligt att delta i min undersökning, men det är av stor nytta om pedagogerna har 
möjlighet att delta eftersom jag menar att det är av stor betydelse att belysa området tecken som 
stöd. Det material jag får fram genom intervjuer och observationer kommer att behandlas 
konfidentiellt, dvs. ingen utom jag själv kommer att ha tillgång till materialet. Materialet 
kommer att förvaras oåtkomligt för alla andra utom mig. Namn och platser kommer att 
anonymiseras i undersökningen. 

Under vecka 43 eller 44 planerar jag att besöka er förskola för att träffa pedagogerna på 
avdelningen och avtala tid för intervjuer samt diskutera upplägget för mina observationer. 

Jag kontaktar dig inom en vecka för att diskutera eventuell tid och plats för undersökningen. 

Om du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att ringa eller mejla mig på 
nedanstående telefonnummer/e-postadress: 

Med vänlig hälsning 

Annika Thomasson, 

 Annika Thomasson: telefon: 000-000000, e-post: X



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 
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www.su.se 

 


