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Förord 

 

 

Vi vill börja med att tacka de pedagoger som ställt upp på våra intervjuer. De delade med sig 

av sina erfarenheter och gjorde på så vis denna studie möjlig för oss. 

 

Sedan vill vi även tacka våra underbara familjer, vänner och klasskamrater som stöttat oss 

under detta arbete och även under hela vår utbildning.  

 

Slutligen vill vi även tacka oss själva. Vi har kompletterat varandra otroligt bra i både med 

och motgångar. Trots 13 mils avstånd mellan varandra så har vi kommit på lösningar så vi fått 

detta att gå ihop. Datorprogrammet Windows Live Messenger (kommunicering via internet) 

har varit oss till stor hjälp.   

 

Tack!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

 

Examensarbete inom lärarutbildningen 

 

 

I denna uppsats har vi undersökt pedagogers erfarenheter gällande arbetet med TSS i 

förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur TSS används i förskolorna och om det är en 

metod som passar alla barn, utifrån syftet och undersökningsgruppen föll metodvalet på den 

kvalitativa intervjun. Resultatet visade att samtliga pedagoger hade goda erfarenheter inom 

arbetet med TSS. Metoden används dagligen men främst under samlingar och vid 

matsituationerna. Ett gemensamt mönster hos pedagogerna är att bild, rim, ramsor, sagor och 

sång används som hjälpmedel i arbetet med TSS. Pedagogerna använder TSS med alla barn 

och belyser att det inte bara är en metod för barn med språksvårigheter. 
 

Nyckelord: Förskola, Språkutveckling, TAKK, Tecken, TSS 
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1. Inledning 

 
Teckenspråk är något som de flesta känner till samt att människor med grav hörselnedsättning 

använder sig av detta. Vi tänker inrikta oss på tecken som stöd, något som många tror att 

endast människor med hörselnedsättning använder sig av vilket inte riktigt stämmer. 

Rydeman (1990) menar att mycket tyder på att tecken tillsammans med aktiv pedagogisk 

stimulans har en gynnsam inverkan på både den intellektuella och språkliga utvecklingen. Om 

man börjar tidigt med tecken så kan man förebygga den negativa påverkan som barnet annars 

skulle utsättas för genom att inte bli förstådd. 

Vi har båda blandade erfarenheter av teckenspråk, en av oss har en kollega och vän som har 

döva föräldrar och är på så vis uppvuxen med lite enklare tecken. En av oss läste en 

teckenspråkskurs under gymnasietiden, vilket väckte intresset för att teckna. Detta intresse har 

sedan dess ökat på grund av verksamhetsförlagd utbildning på en förskola där de i det dagliga 

arbetet använder sig av tecken som stöd till alla barn, oavsett ålder och behov. Enligt Mattson 

& Örtlund (2008) ska man leda sig själv i sitt eget lärande och i sitt samspel med andra 

människor. Det handlar om att man ska ta kommandot över sin egen skrivprocess. Detta tog vi 

till oss och har följt med genom arbetet med denna rapport. Men i detta fall så har vi varit två 

som har tagit lika stor del av skrivprocessen och på så sätt kompletterat varandra mycket bra.  

Skolans uppgift är att genomföra de lagar och riktlinjer som finns uppställda i skollagen, 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2010) och dokument som 

Salamancadeklarationen. Enligt skollagen (1997:1212) ska förskoleverksamheten utgå från 

varje barns behov. Barn som har fysiska eller psykiska besvär behöver och ska få stöd i sin 

utveckling av verksamheten. Salamancadeklarationen (2006) beskriver en instruktiv princip 

för förskolan, man ska bekräfta varje enskild människas rätt till undervisning. 

Salamancadeklarationen är en mer eller mindre bindande överenskommelse. De länder som 

undertecknar en konvention lovar att följa denna, men de kan också lämna in reservationer 

mot de delar de inte kan acceptera. 

 
Idag använder vi oss av begreppet barn i behov av särskilt stöd men för bara några år 

sedan talade vi om barn med behov av särskilt stöd.  Ändringen i språkbruket markerar att 

vi inte ska se svårigheter i första hand som ett individuellt problem. Vi ska istället 

fokusera på de möjligheter till utveckling som varje individ besitter och anpassa 

undervisningen och verksamheten utifrån var och ens förutsättningar.  

(Salamancadeklarationen, 2001 s.5-6) 

 

Utifrån skollagen, läroplanen för förskolan och Salamancadeklarationen så kan vi tydligt se 

att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. Vår avsikt med denna studie är att undersöka om 

tecken som stöd (TSS) är en metod som kan användas för att utveckla språket, oavsett om 

barnet har hörselnedsättning eller ej. Därför valde vi att utifrån olika pedagogers arbetssätt ta 

reda på om TSS används i förskolan och om det är en metod för alla barn. 

Det finns goda förutsättningar för vårt arbete, eftersom förskolor i våra kommuner arbetar 

med tecken, utifrån detta tror vi att vi kan nå ett bra resultat i denna studie.  

Avslutningsvis så har vi sett det som en stor fördel att vi har varit två skribenter i denna 

rapport eftersom vi har då kunnat bolla tankar och idéer med varandra. 



2 
 

2. Syfte  

 
Syftet med vår studie är att undersöka hur tecken som stöd används i förskolan och om det är 

en metod som passar alla barn. 

Begreppsförklaring: Tecken Som Stöd (TSS) fungerar som en hjälp för att göra orden så enkla 

som möjligt för mottagaren samt att de förstår sammanhanget i olika förlopp. Man gör ett 

tecken för att göra det konkret och tydligt för mottagaren.  

 

2.1 Frågeställningar: 

 

1. Vilka erfarenheter har pedagogerna i förskolan av att arbeta med TSS? 

2. Hur används TSS som stöd i barnens språkutveckling i förskolans vardag? 

3. Är TSS en metod som passar alla? 
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3. Bakgrund 

 
Här görs en litteraturgenomgång av forskning med relevans för vårt valda ämnesområde som 

ger större inblick och förståelse för vad tecken som stöd för språkutvecklingen har för 

innebörd. Med språkutveckling avser vi främst tal, tecken och talutveckling. Vi har lagt fokus 

på metoden tecken som stöd, TSS men även tagit upp tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation, TAKK.  

 

3.1 Begreppsförklaring 
 

Dessa begrepp genomsyrar vår studie och därför så förklarar vi nedan vad vi menar med dessa 

olika begrepp.  

 

Språkutveckling: En process där barn tillägger sig sitt första talade språk. 

TSS: Ett kommunikationssätt som sker med hjälp av stödtecken och talat språk.  

TAKK: Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Denna metod riktar sig 

främst till hörande barn, ungdomar och vuxna med grav språkstörning. TAKK utgår från det 

svenska teckenspråket, men det är inget eget språk utan det är en metod som används med 

talat språk.  

 

 

3.2 Den tidiga språkutvecklingen 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling ses som oupplösligt sammanbundna, enligt Thulin 

(2006). Lagercrantz (1998) beskriver fostrets utveckling samt att fostret i magen redan i tredje 

månaden kan uppfatta olika ljud. Fostret kan höra mammans röst och hennes inre kroppsljud 

såsom hjärtslag men också musik och andra ljud som finns i en människas omgivning. 

Lagercrantz diskuterar i ett kapitel om språkcentrumet. Barnets språkcentrum är utvecklat tio 

veckor innan barnet föds. Detta språkcentrum är precis samma centrum som döva använder 

när de brukar teckenspråket för att kunna kommunicera med sin omgivning. När barnet föds 

är hörseln väl utvecklad och barnet kan snabbt skilja på olika ljud samt prioriterar att lyssna 

till mänskligt tal i högre grad än andra ljud deras omgivning. Att barnet får höra mänskligt 

ljud är väldigt viktigt för dess utveckling eftersom hjärnan ständigt utvecklas från och med 

födseln och språkljuden börjar lagras långt innan barnet börjar prata. När barnet är fött kan det 

i tidigt skede börja härma sina föräldrar i sina försök att kommunicera. När barn 

kommunicerar använder de både hörseln, synen och händerna. Roos (2006) påpekar att, i 

forskning om hörande barn råder enighet om att språket spelar en stor och avgörande roll i 

barnens utvecklingsmöjligheter emotionellt, socialt och kognitivt. Johansson (2005) 

framhåller att barnen tidigt utvecklar en känsla för etiska värden och normer som baseras på 

vad som är centralt i deras livsvärld. De visar i kropp och handling att de upplever och är 

medvetna om värden trots att de inte har ett utvecklat språk.  

Lagercrantz (1998) menar att redan när barnet är nyfött är hörseln väl utvecklad och att barnet 

hellre vänder huvudet åt något som de hör istället för något de ser. Lagercrantz hänvisar till 

den franske neurologen Broca, som upptäckte det speciella organet för språket när han 

studerade hjärnor hos patienter som förlorat talförmågan. Att språket uppfattas i den vänstra 

hjärnan hos det nyfödda barnet kan visas genom att man sätter hörlurar över barnets öron och 
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pratar i en hörlur i taget. Det har då visat sig att barnet reagerar betydligt mer när man pratar i 

den högra hörluren jämfört med den vänstra. Eftersom hörselnerven går över till den andra 

sidan kan man anta att ett språkcentrum ligger i vänster hjärnhalva, menar Lagercrantz och 

påpekar att dövstumma utnyttjar samma språkcentrum när de meddelar sig med hjälp av 

teckenspråk.  

Enligt Sigurd & Håkansson (2007) har forskare som ägnar sig åt språkforskning och språkets 

uppkomst menat att barnets utveckling, från skriket och gurglandet till de första orden och 

satserna motsvarar hela utvecklingen från homo habilis till homo sapiens eller som det också 

kan beskrivas, från individens utveckling till artens utveckling. Fram till tre månaders ålder 

påminner spädbarnets tal mer om schimpansernas än om vuxna människors.  Kartläggning av 

barnets tidigaste utveckling har visat att det finns tydliga milstolpar som passeras av alla barn 

i samma ordning menar Sigurd & Håkansson. Under de första två-tre månaderna låter alla 

barn ganska lika och det handlar då om olika typer av skrik och monotona vokalljud. Det som 

händer senare är att struphuvudet gradvis sjunker ner i svalget, vilket ger mer utrymme och att 

muskulaturen utvecklas så att barnet kan föra tungan i både sidled och i höjdled. När barnet 

uppnår 3-4 månaders ålder kommer stadiet med trivselläten såsom glottala och velara ljud 

(exempel på dessa kan vara: ngaa, eech, choo). Efter detta framträder främre konsonanter som 

b och d (boo, doo). I denna fas experimenterar barnet med olika toner och röstkvaliteter. Vid 

cirka sex månader börjar barnet med rytmiska beteenden och använder sig av så kallat 

stavelsejoller (bababa, dadada, badibadi). I detta stadium så kan man höra att barnets joller 

börjar likna språket. Det är också vid denna tidpunkt som döva barn slutar att jollra, vilket har 

visat sig vara resultatet av att barnet avlyssnar sitt eget ljud och anpassar den efter 

omgivningens. När barnet är cirka ett år kan man ana de första orden. Barn i tvåårsåldern har 

ett ordförråd på mellan 50 och 500 ord.  

 

Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö (1998) påpekar att barn i treårsåldern 

har utvecklat en hel del av sin förmåga att böja ord. Barnet börjar också kunna uttrycka 

jämförelser mellan saker. När de kommer upp i fyra års ålder så kan de berätta saker och ting i 

sammanhängande meningar, binda ihop olika meningar i följd och berätta om ett 

händelseförlopp. Araï (2002) beskriver att språkutvecklingen är som mest intensiv när barnet 

är mellan två och fem år. Vid fem års ålder kan barnets språk liknas vid de vuxnas språk. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2010), står det: "Barnen ska stimuleras och 

utmanas i sitt språk, samt i sin kommunikationsutveckling". (Skolverket 2010, s.11). Björck 

Åkesson (2009) forskare i specialpedagogik, påpekar i en studie att den sociala miljön är 

viktig för barnets språkutveckling. Hon menar att förutom den dagliga språkanvändningen i 

samspelet mellan förskolans aktörer inbegrips också den sociala miljön, personalens attityd 

till läsning, skrivning och deras verbala språkbruk. För att utveckla den sociala språkmiljön 

behöver man som pedagog skapa möjligheter för barnen att samtala och diskutera, exempelvis 

genom att ställa tankeväckande frågor och dagligen samtala med varje barn, att uppmuntra 

barnen att berätta, fantisera och låtsasläsa.  

 

Den sociala språkmiljön studeras genom observationer av det verbala språket, personalens 

självskattning av språkmiljön samt observation av samspelet mellan barn och personal. Man 

kan även lägga till videoinspelningar av samspelet mellan barn. Björck Åkesson poängterar 

att i den fysiska miljön ska text och symboler finnas synliga i rummen, liksom tidskrifter, 

planscher, lappar med text och barnens egna skrivförsök. Det är också viktigt hur böckerna är 

arrangerade och hur tillgängliga de är för barnen, ifall skrivhörnan är inbjudande, om det finns 

plats för att sitta flera vid datorn samt att det finns datorprogram som uppmuntrar till 

samarbete och samtal. För att kartlägga den fysiska språkmiljön menar författaren att man kan 

ta hjälp av observationsprotokoll samt personalens självskattning. 
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Espenakk et al. (2005) har tagit fram ett observationsmaterial, TRAS, som används som ett 

hjälpmedel för att stimulera barns språkutveckling och är användbart för barn i åldrarna 2-5år. 

Det består av ett observationsschema och tillhörande litteratur som är tänkt att vara ett 

material för pedagoger i förskolan. Det är många bitar i varje barns utveckling som ska 

fungera som till exempel samspel, uppmärksamhet, språkförståelse, uttal och ordproduktion. 

Detta är några av de delar som ett TRAS-material innehåller. Genom att tidigt observera 

barnets utveckling och språkinlärning läggs grunden till fortsatt utveckling, både socialt, 

emotionellt och intellektuellt. Heister Trygg (2004) framhåller att när barnet ska börja 

förskolan för första gången är det viktigt att pedagogerna stimulerar barns språk genom att 

bygga upp deras förståelse för saker i dess omgivning.  

 

 

3.3 Teckenspråk 

 

Araï (2002) menar att med det svenska teckenspråket uttrycker man sig med hjälp av kropp, 

händer, ansikte, ögon och munrörelser. Vissa tecken har olika betydelser och med hjälp av 

ansiktsuttrycket som man använder sig av tillsammans med rörelserna kan man visa vilket av 

orden som avses. Nelfelt (2003) hävdar att svenska teckenspråket är primärspråk för 

människor som är födda med grav hörselnedsättning men som även används av barn som har 

föräldrar med hörselnedsättning. Grammatiken och ordförrådet i teckenspråket är helt 

annorlunda jämfört med det svenska språket. SDR (2006) menar att teckenspråket har en 

strukturell komplexitet när det gäller uppbyggnad, ordförråd och grammatik. Det finns 

bildmässiga tecken vilket innebär tecken som påminner om hur saken ser ut i verkligheten, till 

exempel fotboll, tavla och bil. Man kan utföra flera tecken samtidigt och teckenspråket är 

dessutom spatialt vilket innebär att tecken kan placeras rumsligt i förhållande till varandra och 

till den som tecknar. Ladberg (2003) påpekar att det bara är en liten del av all kommunikation 

som sker med ord.  

 

Av SOU (2006:29) framgår att människan har utvecklat två olika versioner av det naturliga 

språket; talat språk samt tecknat språk. Det talade språket skapas med rösten och uppfattas av 

hörseln. I äldre litteratur beskrivs tecknat språk som manuellt, men förutom händerna och dess 

rörelser så medverkar även mun, ögonbryn, ögon, huvud och axlar/överkropp i den språkliga 

produktionen. Sveriges dövas riksförbund menar att ett tecken kan motsvara ett ord men 

många tecken i teckenspråket motsvarar en fras eller en hel mening på svenska. (SDR, 2006) 

 

Araï (2002) menar att teckenspråket har en egen grammatik där uttalanden kombineras enligt 

vissa regler. De undersökningar som har gjorts de senaste fyrtio åren har bevisat att 

teckenspråken i liten grad skiljer sig från de talande språken. De har samma vokabulär och 

orden är organiserade efter samma principer som i sin tur skapas till meningsfulla fraser och 

satser. Det svenska teckenspråket har svensk ordböjning och svensk meningsbyggnad. Döva 

barn som växer upp med teckenspråk som första språk följer dessutom en liknande 

utvecklingsprocess som hörande barn i sin språkutveckling.  

 

I SOU (2006:29) beskrivs den officiella synen på teckenspråket som tidigare inte betraktades 

som ett fullvärdigt språk till exempel i offentliga uppslagsverk, utredningar och läroplaner. 

Sett i ett internationellt perspektiv kom forskningen om det svenska teckenspråket igång 

tidigt. Den första språkvetenskapliga studien av ett tecknat språk hade publicerats redan 1960. 

Författaren William Stokoe var lärare i engelska i Washington, D.C. Han har efter detta 

beskrivits som teckenspråksforskningens fader. Vad Stokoe gjorde var att analysera de 
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enskilda tecknens struktur. Han kunde därmed visa att tecknen i det amerikanska 

teckenspråket var uppbyggda av ett begränsat antal enheter. Med detta som grund skapade 

han ett notationssystem. Notationer är skriftliga symboler, avsedda att uppdela och förenkla 

framställningen av en viss företeelse eller sammanhang. Notation refererar alltså till en 

särskild kontext där den vanligen uttrycks med typografiska symboler och tecken. Med 

notation avses även hela notationssystem av teckensymboler med specifik syntax och 

semantik enligt Stokoe.  

 

Enligt SOU (2006:29) påbörjades forskning om olika teckenspråk i Europa under senare delen 

av 1970-talet. Numera finns det teckenspråksforskning i många länder över hela världen, 

något som framgick tydligt vid den sjunde internationella konferensen ”Theoretical Issues in 

Sign Language Research”, där data presenterades från 48 olika teckenspråk. Sedan år 1972 

finns forskning om det svenska teckenspråket på Institutionen för lingvistik vid Stockholms 

universitet enligt SDR (2006). Forskningen är inriktad på beskrivning av teckenspråkets 

struktur, men också på döva barns språkutveckling och inlärning av skrivet samt talat språk. 

Teckenspråket finns också som akademiskt ämne med grund- och forskarutbildning. SOU 

(2006:29) pekar på att forskningen om tecknande språk växte fram under en tid då dessa var 

ifrågasatta både som språk och som rimliga kommunikationsmedel i undervisning av döva 

barn. Detta bidrog till att stor del av den tidiga forskningen kom att betona strukturella 

likheter mellan tecknade och talade språk som argumentation för att teckenspråken är 

fullvärdiga språk. Under senare år så har perspektivet breddats. Man kan i dag säga att 

forskningen om tecknat språk bidrar till vår kunskap om det mänskliga språket. Gesterna är 

inte utmärkande enbart för tecknat språk, utan visar sig vara en stor del även i kommunikation 

av talat språk. SOU (2006:29) menar att de paralleller som finns i kommunikationen, oavsett 

vilken typ av språk den sker på, gör att tecknade språk inte längre är lika främmande. 

Språkforskare trodde länge att handgesterna bildade hela teckenspråket vilket inte var fallet. 

Pekning är en oumbärlig och användbar gest, eftersom den tecknande kan peka på sig själv 

och på andra men även på saker i sin omgivning för att förtydliga sådant som är 

betydelsefullt.  

 

I SOU (2006:29) förklaras att det språkliga samspelets betydelse för barnens sociala 

utveckling aldrig har varit ifrågasatt, däremot är teckenspråkets roll för de döva barnen alltid 

diskuterad. Teckenspråk kan utvecklas i samspel mellan människor som behöver det för sin 

kommunikation. Det döva barnets behov av meningsfull kommunikation med sin omgivning 

diskuteras fortfarande i den svenska forskningen om teckenspråket. Språket behandlas i den 

svenska forskningen om teckenspråket som ett medel eller en metod och inte som den 

viktigaste mänskliga rättigheten och en förutsättning för utvecklandet av social och 

intellektuell kompetens. Svenska forskare som bland andra Ahlström (2000), Tvingstedt 

(1993) och Christophersen (2001) framhåller att teckenspråk i sociala sammanhang dels 

handlar om teckenspråkets viktiga roll i en utveckling av social kognition och i socialt 

samspel. Forskningen handlar också om hur barn kan växla språklig kod utifrån den situation 

de befinner sig i och med vem de kommunicerar. 

 

I likhet med Ahlström, Tvingstedt och Christophersen så påpekar Säljö (2000)  att man lär sig 

att utvecklas med andra och genom det sociala samspelet. Han menar också att vi tar till oss 

andras tankar, ord och budskap och omvandlar dessa till våra egna. Vi blir på så sätt aktiva 

och sociala aktörer i den interaktiva processen. Han förklarar att det vardagliga samspelet och 

det naturliga samtalet har en stor betydelse för det viktiga och mänskliga läromiljön. Vi är 

sociokulturella varelser som formas ”genom samtal i situerade sociala praktiker” och där vi 

lär oss mestadels av de interaktiva färdigheterna. Som det står i läroplanen för förskolan (Lpfö 
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98, Skolverket, 2010), så ska förskolan ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 

barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. 

De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. 

 

Merleau-Ponty (1997) poängterar att fenomenologin handlar om kroppen och själen som en 

enhet.  När människan uppfattar något så sker det med intellektet, synen, kroppen och i 

samspel med själen. Enligt Merleau-Ponty är alla sinnen lika viktiga. Han menar också på att 

våra upplevelser bygger på en visuell, taktil (beröring) och motorisk samverkan. När vi 

människor tolkar en upplevelse använder vi oss av de begrepp som är tillängliga i 

medvetandet, det vill säga, människans tankevärld. I denna tankevärld finns tidigare 

erfarenheter som hjälper till att tolka föremål och situationer eftersom vi möter dem. 

Tankevärlden är inte statisk utan formas och uppdateras allt eftersom vi skaffar oss nya 

erfarenheter. Detta kan liknas vid Freuds teorier som bygger på att vår tillvaro formas av vårt 

undermedvetna och minnen av de saker som vi upplevt lagras där. Dessa minnen formas utan 

att vi tänker på det, hur vi uppfattar världen runt omkring oss. Merleau-Ponty menar också 

med detta att gester,  precis som språk, är en viktig del i vår uppfattningsförmåga. Samma sak 

som med språket krävs det att vi förstår gesten för att den ska kunna ha betydelse för oss. 

 

 

3.4 Tecken som stöd (TSS) 

 

Heister Trygg (2004) beskriver tecken som stöd som en metod, skapat för dem som har fått 

en hörselnedsättning i vuxen ålder och som därmed har svårt för att lära sig det svenska 

teckenspråket. Det är för att underlätta talförståelsen som stöd finns. Nelfelt (2001) förklarar 

att tecken som stöd, förkortat till TSS har utvecklats och vuxit fram i första hand för personer 

med hörselnedsättning av olika slag och i varierande grad.  

 

I SOU (2006:29) görs en bakgrundsbeskrivning av hur tecken som stöd har vuxit fram till 

vad det är idag. SDR (2006) beskriver att det började med begreppet ”tecknad svenska” som 

dök upp i början på 1970-talet. Teckenspråksforskningen hade precis startat och man hade 

ännu inte upptäckt att teckenspråket var ett eget språk med egen grammatik. Därför 

konstruerades ett tecknat språk utifrån det svenska språkets grammatik, för att lära döva 

svenska. Tecknad svenska innebar på den tiden att man tecknade varje ord, även alla småord 

och ändelser. För de ord som inte hade något naturligt tecken hittade man på ett. Idag har 

begreppet ”tecknad svenska” börjat användas för den typ av TAKK (Tecken som Alternativ 

och Kompletterande Kommunikation) där man följer svenska språkets ordföljd och tecknar 

så många ord som möjligt i den svenska texten. SOU (2006:29) beskriver att om barnet 

skulle kunna lära sig bra svenska med hjälp av tecknad svenska, så krävdes att det som 

tecknades till barnet blev perfekt, för att barnet skulle kunna lära sig på bästa sätt. Nackdelen 

med tecknad svenska var att man ofta glömde tala eller teckna vissa ord och då blev både 

teckenspråket och svenska språket lidande. I tecknad svenska uteslöts grammatikmarkörerna 

på grund av att det tog för lång tid att teckna alla orden. Däremot användes många tecken 

samtidigt i teckenspråket. Den tecknade svenskan som utvecklades på 1970-talet användes 

inte länge, utan istället utvecklades tecken som stöd, TSS, då endast några ord tecknas. 

Genom att använda TSS på detta sätt så kunde barnen lättare förstå vad som sades.  
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De olika tecknen som används idag har hämtats från det svenska teckenspråket och man 

tecknar samtidigt som man också säger orden verbalt. En central artefakt i det sociokulturella 

perspektiv som bland andra Säljö (2000), företräder är språket. I perspektivet klargörs det 

mellan språk som teckensystem och språk som kommunikation. Samtidigt framhålls språkets 

kommunikativa betydelse i mänskliga praktiker. Det innebär att språket inte betraktas som en 

enkel spegel av omvärlden utan istället som ett medierande redskap genom vilket omvärlden 

framställs, definieras och kommuniceras. Språket är vårt sätt att förmedla våra tankar och 

känslor, detta gör oss delaktiga i mänskliga relationer Säljö (2000). Heister Trygg (2004) 

påpekar att TSS fungerar som en hjälp för att göra orden så enkla som möjligt för barnet, så 

att barnet kan förstå sammanhanget i olika förlopp. Med hjälp av kroppsspråket kan man 

ytterligare förtydliga det som är sagt för att underlätta barnets förståelse. Koncentrationen 

ökar också med hjälp av tecknen eftersom tecknen kan hållas kvar längre, medan de verbala 

orden försvinner på en bråkdels sekund. Tecken är oftast konkreta och liknar innehållet i 

orden. Heister Trygg menar att när man använder sig av tecken är det flera sinnen som 

stimuleras hos en individ, eftersom hörandet av ordet förstärks med synintrycket av tecknet. 

Eftersom synintrycket används så ger det en ökad koncentration på det som är sagt även om 

det kan vara svårt för små barn att behålla fokus på detta. Tecken hjälper på så sätt till att 

förstärka och hålla kvar intresset hos barnen. De tecken som används som stöd kan relateras 

till det som är sagt genom att det liknar eller associeras med något, de förtydligar således det 

talade språket. Genom att använda tecken dras tempot ner på ett naturligt sätt, vilket kan göra 

det lättare för omgivningen att följa med i samtalet.  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2010) står det: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. 

(Skolverket, 2010, s.7.) 

Westerlund (2009) hävdar att yngre barn som ännu inte tillägnat sig talet, hellre använder sig 

av gester för att kunna kommunicera. Gesterna har ofta en särskild betydelse. De kan börja 

användas redan innan barnet är ett år gammal men är vanligast när barnet når tre års ålder. 

Runt ett års ålder är finmotoriken så pass utvecklad att barnet kan använda sig av pekgesten. 

Barnet vänder sig alltid till en vuxen när de pekar, enligt Westerlund, som menar att detta 

visar att barnet vill ha vad det pekar på. De vuxna är dock inte alltid så uppmärksamma på alla 

de kommunikativa gester som det lilla barnet använder, menar hon. De vuxna är vanligtvis så 

koncentrerade på att barnet ska börja tala och vänder därmed uppmärksamheten mot orden 

och talet vilket gör att man missar mycket av vad barnet försöker säga genom gester. 

Westerlund varnar för att om barnet inte får uppmuntran och inte når fram i sina 

kommunikationsförsök, kommer det heller inte att fortsätta att uttrycka sig med gester.  

 

Heister Trygg (2004) framhåller i likhet med vad som framkommer i SOU (2006:29) att TSS 

riktas till hörande människor som blivit hörselskadade eller döva i vuxen ålder och som har 

svårt att tolka det auditiva språket. TSS beskrivs inte som ett språk till skillnad från det 

svenska teckenspråket, utan fungerar snarare som ett stöd för talspråket. När den talande 

svenskan artikuleras tydligt med munnen och kombineras med tecken så kan man kalla det för 

TSS, menar Heister Trygg (2004). Tecken som stöd är alltså en förstärkning av det talande 

ordet, och med hjälp av detta kan man underlätta talförståelsen. Språkutvecklingen hos ett 

barn som använder sig av talat språk liknar språkutvecklingen hos barn som använder sig av 

tecken som stöd. För att ett barn ska kunna lära sig och använda sig av tecken som stöd 
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behöver barnet lära sig väldigt många olika tecken till en början för att kunna kommunicera 

och bli förstådd. När barn får använda sig av tecken i vardagen ökar deras kunnande samtidigt 

som självförtroendet växer. TSS är ett verktyg för barnets kommunikations-, språk- och 

samspelsutveckling med dess omgivning. Vuxnas roll är som viktigast när barnet befinner sig 

i början av språkutvecklingen, på grund av barnets tillägnande av språket.  I likhet med 

Heister Trygg så menar Tisell (2003) att det är viktigt att så många som möjligt i barnens 

närhet lär sig teckna, vilket gör att barnet får flera att kommunicera med.  

 

3.4.1 Språklig utveckling 

 

I en studie av Acredolo & Goodwyn (2002) studeras barns språkliga utveckling gentemot 

användandet av tecken eller inte.  

Jämförelsen gjordes mellan små barn som hade möjlighet till en miljö som tecknade samt 

barn som inte hade det. I resultatet framkom det att barn som vuxit upp med tecken hade 

kommit längre i sin språkutveckling än de andra barnen.  

I studien deltog hundrafyrtio familjer som slumpvis sattes i två olika grupper. Den ena 

gruppen skulle använda "Baby tecken" och den andra gruppen skulle inte teckna.  

Språkfärdigheterna testades när barnen var 11, 15, 19, 24, 30 och 36 månader gamla. En del 

av dessa barn kunde även testas med intelligenstest vid åtta års ålder.  

I resultatet vid 24 månader kunde de se att barnen som vuxit upp med tecken hade ett 

försprång i sin talspråksutveckling på ca tre månader. När de tecknade barnen uppnått en ålder 

på 36 månader visade det sig att deras talspråksutveckling låg på samma nivå som en 

fyraåring, vilket var ett års försprång jämfört med barnen som inte fått tecken.  

De barn som testades vid åtta års ålder visade på en mer utvecklad kognitiv förmåga om de 

fått möjlighet att kommunicera med babytecken som barn. (Acredolo & Goodwyn, 2002) 

 

Här vill vi även tillägga att tidigare forskning för barns språkutveckling i användandet av 

tecken inte uppmärksammats i särskilt stor mängd.  

 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2010) står det skrivet:  

 
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att 

tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (Skolverket 2010, s.7.) 

 

 

3.4.2 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 

 

Till skillnad från TSS så finns en metod som kallas; tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, förkortat TAKK. Denna metod riktar sig främst till hörande barn, ungdomar 

och vuxna med grav språkstörning. Det är en av de vanligaste formerna av alternativ och 

kompletterande kommunikation. TAKK är inget eget språk utan ett sätt att kommunicera med 

hjälp av tecken och fungerar som ett stöd till det talande ordet. Eftersom man tecknar 

samtidigt som man talar så är det inte samma sak som de dövas teckenspråk, som t.ex. har 

egen grammatik. Men de enskilda tecknens utförande är lånade från teckenspråket.  
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Vid användandet av TAKK så krävs det också att personen kan tolka bilder, ha en viss 

språkförståelse och även förmågan att använda sina händer, påpekar Heister Trygg (2004). 

 

Heister Trygg (2004) hävdar att genom TAKK får personen ett redskap till det språkliga 

samspelet. Författaren menar att det visuella stödet även kan underlätta själva 

språkutvecklingen hos de personer som har någon typ av språkförsening. Tecken tydliggör 

inte bara ordets betydelse utan även själva språket. De barn som fått tillgång till tecken som 

stöd tidigt har större chans att bli förstådda av andra, förutsatt att omgivningen då också 

använder tecken, menar hon.  

Personer som är i behov av tecken är också beroende av att omgivningen tecknar. TAKK kan 

således vara ett stöd för individen både vad det gäller förståelsen och förmågan att uttrycka 

sig. Dessutom tydliggör TAKK det talade ordet och tas in med synen, vilket innebär att det 

varar längre än det talade ordet och är lättare att imitera, menar Heister Trygg. 

 

Denna studie lägger främst fokus på TSS, men eftersom TAKK utgör en del av den 

alternativa och kompletterande kommunikation som ett förskolebarn kan behöva så valde vi 

att ta upp en del inom tidigare forskning ifall intervjusvaren skulle visa detta.  
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4. Metod 
 

I denna del beskriver och motiverar vi vårt val av metod, val av intervjupersoner samt 

funderingar och överväganden inför vår undersökning. Vi avslutar med att redogöra för hur 

bearbetningen av intervjusvaren har gått till.  

4.1 Metodval 

 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur tecken som stöd används i förskolorna och om 

det är en metod som passar alla barn. Vi har i val av metod intagit ett fenomenologiskt 

perspektiv där livsvärlden är en central del, detta eftersom det är pedagogernas tankar och 

erfarenheter vi är intresserade av. Fenomenologin lägger fokus på vad som finns i livsvärlden, 

hur fenomen visar sig genom samtal med andra och hur människor uppfattar olika aspekter i 

sin omvärld.  

Fenomenologi: läran om det som visar sig för medvetandet (Bengtsson, 1998). 

Ett fenomenologiskt perspektiv syftar till att beskriva den sociala verkligheten som finns i 

kontexten. Merleau-Ponty (1997) beskriver att den levda kroppen är en viktig del i teorin om 

livsvärlden. Bengtsson (1998) menar också att vi aldrig kan avlägsna oss från den egna 

kroppen eftersom det är genom den som vi faktiskt finns i världen. Livet och världen smälter 

samman.  

Merleau-Ponty (1997)  beskriver att den levda kroppen inte är indelad i det fysiska och det 

psykiska utan det bildar en psykofysisk enhet. När vi erfar en annan människa är det denne 

integrerade helhet vi erfar. Kommunikationen uppstår när det är ömsesidighet mellan gester 

och intention hos två människor. Kvale & Brinkmann (2009) menar också att uppfattningarna 

kan skilja sig mellan människorna därför kan man inte tala om verkligheten från ett generellt 

perspektiv utan hur informanterna upplever sig egen livsvärld. Om det skulle visa sig 

skillnader mellan informanternas upplevelser så betyder det inte att någon har rätt eller fel 

utan istället att omvärlden upplevs på olika sätt. Erfarenheterna som informanterna bär på, 

påverkar hur saker och ting uppfattas, därför måste frågorna studeras utifrån syftet av studien. 

Informanternas erfarenheter sammanfattas och därefter bildas en helhetsbild.  

Denscombe (2009) förklarar fenomenologin som något som upplevs direkt i samspel genom 

våra sinnen och erfarenheter, men även genom vardagsvärlden och att man kan se saker 

genom andras ögon. Fördelen är många med det fenomenologiska perspektivet och ett av 

dessa är att som forskare så kan man återspegla den sociala världen, genom att redogöra 

verkliga händelser. Det är även en humanistisk forskningsstil vilket resulterar i respekt för 

människan. En annan fördel med detta arbetssätt är att fenomenologi oftast medför fantastiska 

berättelser som många människor kan relatera till. Nackdelen med denna forskningsstrategi är 

att den saknar vetenskaplig fasthet, den associeras med beskrivningar och inte med analyser. 

Efter överväganden om hur vi skulle gå till väga kom vi fram till att det bästa sättet var att 

fråga pedagoger själva genom att intervjua dem.  

 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är en metod där man hamnar på en personlig 

nivå och tar reda på undersökningspersonernas erfarenheter med deras egna ord och utifrån 

deras eget perspektiv. Han påpekar också att de ostrukturerade kvalitativa intervjuerna kräver 

stor uppmärksamhet av intervjuaren, eftersom eventuella följdfrågor måste tas upp direkt för 

att få en djupare förståelse om vad intervjupersonen menar. Därför valde vi att spela in våra 

intervjuer för att få med alla detaljer som man annars lätt kunde glömma. Patel & Davidson, 
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(1991) tycker dock att alla parter i en intervju är medskapare i samtalet och i det resulterande 

materialet. Vi trodde däremot inte att vi som intervjuar påverkade informantens svar eftersom 

vi absolut inte har samma erfarenheter som dem. Så utifrån Kvale (1997) så föll vårt val 

ganska naturligt på den kvalitativa intervjun eftersom vi var intresserade av pedagogers tankar 

och erfarenheter. Innan vi kontaktade de olika förskolorna så hade vi gjort en 

litteraturgranskning (se bakgrund) för att vi skulle vara väl förberedda inför intervjuerna, detta 

påtalar även Backman (2008). Enligt Backman innebär en litteraturgranskning att man får 

hjälp med problemformuleringar, metodval och analysteknik. Detta innebär att man sällan 

presenterar något nytt utan man sammanställer befintlig kunskap, en komprimerad 

sammanställning. Vi valde därför att förbereda oss genom att sammanställa en bakgrund inom 

ämnet så att även läsaren kunde få en djupare inblick i vad vår rapport handlar om.  

4.2 Intervju som metod 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer där frågorna var fokuserade utifrån vårt 

syfte. Trost (2005) menar att kvalitativa intervjuer handlar om att man ska försöka förstå hur 

den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har och hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut. Utifrån detta tankesätt kunde vi se att detta skulle bli det bästa 

tillvägagångssättet för vårt syfte som var att undersöka hur tecken som stöd används i 

förskolorna och om det är en metod som passar alla barn. Trost menar också att det finns flera 

fördelar med kvalitativa intervjuer som att den som intervjuar har möjlighet att förklara 

frågorna om det skulle behövas och på så sätt få utfyllande svar på alla frågor. I denna metod 

så har man även möjlighet till att ställa följdfrågor. En stor och ovärderlig fördel är att man 

kan avläsa informantens språk, mimik och betoningar, dessa faktorer är viktiga för 

helhetsintrycket. Trost belyser att nackdelen med en kvalitativ forskningsmetod är att man 

inte kan utgå från att svaren är representativa, samt att det finns en risk för att personliga 

åsikter framkommer i intervjun.  

De intervjuerna som användes kallas för semistrukturerade intervjuer, vilket är en 

ostrukturerad intervju där det inte finns möjlighet till ja och nej-svar. Detta lämnar istället eget 

utrymme för intervjupersonerna att svara inom, enligt Patel & Davidson (1991). Vi ansåg att 

detta var den intervjumetod som passade oss, eftersom vi ville få ett bredare perspektiv samt 

mer information till vår studie. 

4.3 Undersökningsgrupp/val av intervjupersoner 

 

I denna studie valde vi att intervjua tre förskollärare och en barnskötare med olika 

arbetslivserfarenheter och bakgrunder. För att ta reda på vilka förskolor i respektive kommun 

som arbetade med TSS så gjorde vi först ett utskick via mejl. I mejlet informerade vi om vårt 

syfte samt våra frågeställningar så att pedagogerna skulle få en inblick i vårt arbete, vilket 

Patel & Davidson (2003) rekommenderar.  

Därefter tog vi reda på vilka vi fick möjlighet att intervjua. Vi valde att skicka ut våra 

intervjufrågor i förväg för att få ut så mycket kunskap som möjligt från intervjuerna med 

pedagogerna. 

Intervjuerna genomfördes på tre förskolor i två olika kommuner i Västerbottens län. Vår tanke 

var att börja med att intervjua två personer vardera, ifall inte dessa intervjuer skulle vara 

tillräckligt för vår studie så hade vi möjlighet att göra ytterligare intervjuer.  Trost (2005) 

menar att få intervjuer är att föredra, för mycket material kan bli svårt att sätta sig in i samt att 

det kan bli ohanterligt. 
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4.4 Etiska överväganden 

 

Innan vi genomförde våra intervjuer så gjorde vi ett antal etiska överväganden. Patel & 

Davidsson (2003) menar att det är viktigt att den som planerar och genomför intervjuerna är 

väl medveten om de etiska aspekterna som är viktiga att känna till.  

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning 

bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5) 

 

Patel & Davidson (2003) påpekar att först och främst är det viktigt att tydliggöra syftet för 

intervjupersonen så att den är medveten om varför intervjuerna genomförs. Likaså är det 

viktigt att man klargör på vilket sätt individens bidrag kommer att användas, om det är 

konfidentiellt eller inte. Detta var något vi tog med oss för att intervjupersonerna skulle få en 

inblick i vårt arbete samt förstå innebörden av deras medverkan. Enligt Bryman (2002) så 

finns det några etiska principer som rör fyra olika delar. Först och främst så handlar det om 

informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera om syftet till de personer, som 

kommer att medverka i forskningen. De ska även få information så som att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan. Det andra handlar om samtyckeskravet vilket 

innebär att de som deltar har rätten att själva bestämma om de vill delta eller inte. Det tredje 

är konfidentialitetskravet, utifrån detta så ska personuppgifter om dem som deltar förvaras på 

ett ställa så inte någon obehörig kan komma åt det. Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet 

som betyder att de uppgifter som har samlats in av forskaren endast får användas för 

forskningsändamålet. Utifrån dessa krav så har vi format vårt tillvägagångssätt gällande 

intervjuerna och den information som de inblandade har fått tillgång till.    

4.5 Genomförande 

 

Vi började med att formulera våra intervjufrågor (Bilaga 1) utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Därefter tog vi telefonkontakt med de pedagoger som svarat på våra mejl och 

bestämde tid för intervju. Patel & Davidsson (2003) påpekar att det är en viktig del i arbetet 

att ha en bra relation till den informanten eftersom den som intervjuar kan påverka 

inställningen och svaren på frågorna beroende på vilket förhållningssätt som används.  

Vi valde att intervjua pedagogerna enskilt så var och en skulle få möjlighet att berätta om sina 

tankar och idéer. Denscombe (2000) menar att i stora grupper så får inte alla samma chans att 

komma till tals, de dominanta tar istället mer plats. Vid personliga intervjuer uppstår inte 

denna situation. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att de inledande frågorna bör vara 

intresseväckande och tilltalande. De menar också att man gärna vill få en uppfattning om 

intervjuaren, eftersom det blir enklare att tala mer fritt då. Som intervjuare bör du lyssna 

uppmärksamt, visa intresse, förståelse och respekt för intervjupersonen. Detta för att 

intervjupersonen ska känna sig bekväm och vilja prata öppet om frågorna. Tanken är att den 

intervjuade ska känna att dess kunskap och erfarenheter är viktiga för oss som intervjuare.  

 

Vi valde även att spela in intervjuerna, detta för att fånga samtalet som helhet. Inspelningarna 

gjordes via en inspelningsapplikation i våra telefoner. Därefter kunde vi föra över detta på 

datorn och sedan sitta och lyssna på inspelningarna om och om igen. Enligt Ryen (2004) så 

finns det en risk att pedagoger kan känna sig utsatta och inte så bekväma vid inspelningar, så 

vi frågade självklart innan ifall det var möjligt. Trost (2005) påpekar att det kan finnas en risk 
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att intervjupersonen känner sig i underläge ifall det är fler än en person som intervjuar. Därför 

valde vi att göra intervjuerna enskilt med pedagogerna för att få en mer avslappnad och öppen 

konversation. Ryen (2004) förklarar att anteckningar kan vara ett bra sätt för det kommande 

analysarbetet, men vi valde här att avstå från anteckningarna. Detta för att vi ville fokusera på 

informantens berättelser och tankar, samt att vi själva ville ha full uppmärksamhet på 

intervjupersonen. Enligt Kvale (1997) ska man bygga upp en atmosfär så att den intervjuade 

känner sig trygg nog att tala om deras upplevelser och tankar. Detta innebär att man får en 

balans mellan det kognitiva kunskapssökandet och det etiska samspelet. Tiden på intervjun 

varierade beroende på hur mycket respondenten hade att berätta. Som avslutning på intervjun 

så frågade vi ifall de var något som ville tilläggas eller ifall de hade några frågor till oss. Detta 

är ett bra avslut menar Patel & Davidson (2003).  

4.6 Bearbetning av resultatet från undersökningen 

 

Det första vi gjorde efter varje intervju var att transkribera våra intervjuer, vilket innebär att 

man skriver av samtalet ordagrant för att lättare kunna bearbeta sitt resultat. Enligt 

Denscombe (2000) är detta en fördel eftersom man sedan kan bläddra i de olika 

transkriberingarna istället för att gå tillbaka till själva inspelningen. Ryen (2004) menar också 

att genom att skriva ner samtalet så kan det sätta igång analysarbetet genom att man bättrar på 

minnet av det som sades.  

När materialet lästes igenom så kom det fram teman som valdes att meningskategoriseras. Vid 

en meningskategorisering så förkortar man långa uttalanden och delar upp det i olika 

kategorier för att få en mer överskådlig beskrivning av datainnehållet, vilket förenklar och 

strukturerar upp innehållet för kommande analysarbete (Kvale & Brinkmann 2009). 

Meningskategoriseringen gjorde vi för att få en bättre struktur på vårt material samt för att 

lättare kunna koppla ihop det med vårt syfte. Detta passade vår studie väldigt bra eftersom 

den grundar sig på ett fenomenologiskt perspektiv. Det inspelade materialet från intervjuerna 

lyssnades igenom och transkriberades. Dessa transkriptioner lästes igenom ett flertal gånger 

men med olika syften. Först läste vi igenom det för att få en överblick av materialet, sedan 

läste vi det en andra gång för att för att vi skulle anteckna nyckelord från intervjuerna. 

Nyckelorden bildades genom det begrepp som bäst beskrev stycket. Avslutningsvis så kunde 

vi dela upp nyckelorden under de tre kategorierna som vi hade, vilket var våra 

forskningsfrågor. Nyckelorden placerades under den kategorin som de hade relevans till. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att kategorisering av svaren resulterar i en kvalitativ grund 

för att kunna se saker i sitt sammanhang och hur uttalanden påverkas av kontexten som de 

befinner sig i.  

Här nedan redovisas en tabell med de tre kategorierna och dess nyckelord.  

Kategorier (forskningsfrågorna) med nyckelord.  

Vilka erfarenheter har 

pedagogerna i förskolan av 

att arbeta med TSS? 

Hur används TSS som stöd 

i barnens språkutveckling i 

förskolans vardag?  

Är TSS en metod som 

passar alla?  

Flera år Bilder Alla eniga - JA 

Några år Sång Kommunikation 

Teckenspråkskurs Rim  Förstådd 

Självlärd Ramsor Förmedla 

Språksvårigheter Ebba Editor Utveckla 

Språkförseningar Matsituationen Språkutveckling 
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Resurs Kläder Förstärker 

Downs syndrom Kroppen Läroplanen 

Boendehandledare Leken Erfarenhet 

 Djur Fysiska handhavandet 

 Teckensamlingar Motorik 

 TAKK-pärm  

 Känslor  

 

(Fig nr 1, meningskategorisering med nyckelord) 

 

Efter att vi genomfört kategoriseringen så valde vi ut de intervjusvar som vi kunde koppla till 

våra frågeställningar. Visst material rensades bort eftersom det inte kunde kopplas till vår 

studie. När vi delat upp, rensat och kategoriserat intervjusvaren så kunde vi utskilja likheter 

och skillnader på pedagogernas erfarenheter, arbetssätt och synsätt, vilket vi sedan 

återkommer till under rubriken "diskussion". 
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5. Resultat 

 
I denna del av studien kommer vi att presentera pedagogernas erfarenheter, arbetssätt med 

TSS samt belysa frågan hur de tycker att metoden passar för alla barn. Namnen på 

informanterna är fingerade i enlighet med anonymitetskravet. Vi har valt att kalla dem Sara, 

Helena, Marie och Jenny. Vi har kommit fram till detta resultat genom att vi har sammanställt 

de inspelade intervjuerna och sammanfattat dem. I detta resultat kan vi tydligt se likheter 

mellan förskolorna och att de trots olika erfarenheter har liknande synsätt och arbetssätt med 

TSS.  

 

 

5.1 Sara (Pedagog 1) 

 

Förskolan Myrstacken ligger kring ett lugnt område i Västerbotten. Myrstacken har två 

åldersindelade avdelningar med sammanlagt 50 barn. På denna förskola arbetar de aktivt med 

TSS under hela dagen. Sara som jobbar där, har lång erfarenhet av att arbeta med tecken. Till 

en början som boendehandledare inom omsorgen och sedan under de tre senaste åren som 

förskollärare har hon jobbat med TSS. På denna förskola jobbar hela arbetslaget aktivt med 

TSS och alla har på ett eller annat sätt lärt sig teckna. Arbetslaget fick även, under en hel 

termin, gå på samma teckenkurs. Detta tyckte Sara var väldigt viktigt eftersom arbetslaget 

fick en gemensam uppfattning och därmed hade alla samma grund att stå på. Innan denna kurs 

så hände det ofta att pedagogerna tecknade olika, på grund av att de hade olika erfarenheter.  

 

Sara använder mycket bilder i sin verksamhet, hon menar att man gör sitt material utefter sitt 

behov. De använder sig av datorprogrammet Ebba Editor där man kan lägga upp bilder, text 

och tecken till en helhet. Detta används mycket för att barnen ska lära sig tecken till sång, rim 

och ramsor.  

 

De tecken som används mest är under kategorierna mat, kläder och kroppen. Till en början 

använder de sig bara av verb och substantiv och väljer kategorier som är så långt ifrån 

varandra som möjligt, ex kläder och mat. Detta för att barnen inte ska bli förvirrade eller 

blanda ihop tecken som ligger nära varandra. Hon menar också att när man tecknar så sänker 

man tempot på sitt eget prat och man blir lättare förstådd. När det gäller barnen med svenska 

som andraspråk så har de haft turen att få en praktikant med just dessa språkerfarenheter. Här 

är tecken till stor nytta påpekar Sara, dessa barn kunde ingen svenska när de kom till Sverige, 

men med hjälp av tecken så kunde de göra sig förstådda. Hon anser också att barnen får in 

språket genom ytterligare ett sinne, man når fler genom denna kommunikation.   

 

På Myrstacken såg pedagogerna att det fanns ett behov av att arbeta med TSS. Dels för att de 

hade barn med svenska som andraspråk men också för att det fanns barn med 

språksvårigheter.  

 

Sara tycker absolut att TSS är en metod som passar alla barn, och tillägger: "Det är samma 

sak som att fråga - Passar prat alla barn?".  

Hon menar också att även barn med ett rikt språk sedan tidigare tar till sig tecken, de tycker 

att det är roligt att lära sig, sedan blir det också en liten utmaning. Sara ser ingen nackdel i 

arbetet med TSS, det enda som kan vara lite krångligt är det fysiska handhavandet, till 

exempel vid bokläsning. Som lösning vid bokläsningen brukar hon ta fram ett notställ som 

hon anser vara mycket användbart eftersom man kan ställa ifrån sig boken och teckna 

samtidigt. Flanosagor används även ofta, då tecknandet blir lättare.  
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Hon anser också att styrdokumenten har varit vägledande i deras arbete. I skollagen står det 

att barn i behov av stöd ska få det. Hon tar även upp, ”Allas lika värde”, vilket hon menar är 

viktigt när det kommer till barns språk. Ett barn som inte kan kommunicera med omgivningen 

får inte sin röst hörd och hon anser att kommunikationen är grunden till allt i läroplanen. 

 

Intervjun med Sara: Sara ser TSS som en positiv metod för alla barn och de använder sig 

material efter barnens behov. Det som de har tagit till sig i sitt arbetssätt med TSS är att de 

använder tecken som är långt ifrån varandra så barnen inte blandar ihop dem, på så sätt blir 

det tydligare för barnen, samt att de sänker tempot så alla hinner med. Det ska inte ske med 

någon stress.  

 

5.2 Helena (Pedagog 2) 

 

Helena arbetar på förskolan Renen. Renen är en mindre förskola med en avdelning där det 

finns ca 25 barn. Helena jobbar som barnskötare och har tidigare erfarenheter av TSS genom 

en teckenspråkskurs hon gått på gymnasiet. Hon började sedan arbeta på en förskola där de 

jobbade aktivt med TSS. Under de tre år hon arbetat på denna förskola har hon känt att hennes 

tecken har blivit mer utvecklade eftersom det används dagligen. Hon har även tagit eget 

initiativ genom att söka fakta via dator och internet samt att hon har planer på att gå ännu en 

teckenkurs så att hon förhoppningsvis kan lära sig mer.  

På Renens förskola såg de ett behov av tecken eftersom det fanns ett barn med 

språksvårigheter. När barnet blev äldre och släppte tecknen så föll det sig naturligt att fortsätta 

eftersom de ansåg att TSS var en väldigt bra metod.  

Helena och pedagogerna på Renen använder sig av tecken under samlingen, i ramsor och 

sånger, samt även när de är utomhus. De har en TAKK-pärm med bilder på hur man använder 

tecken i vardagen. De har även placerat ut bilder i verksamheten som barnen kan se. 

Huvudkategorierna som de har är: mat, lek och djur. Helena menar att TSS är ett bra redskap 

på denna förskola, både för barn och pedagoger. Det tillför en kommunikation även för små 

barn som inte börjat prata. Hon menar att barnen får en helt ny värld. 

TSS är en metod som passar alla barn anser Helena, från och med när de är små och inte kan 

prata, tills de är äldre och kan prata. Man gör sig förstådd. Innan de kan själva ordet så kan de 

förmedla det i alla fall. Till slut kommer även själva ordet. Har barnet svårt att uttrycka sig 

blir barnet lätt ivrigt och frustrerat, vilket blir väldigt jobbigt. Frustrationen försvinner med 

hjälp av TSS och barnet blir förstått. Helena ser ingen nackdel i arbetet med TSS, snarare 

tvärtom.   

Man ser även till varje enskilt barns behov att barnen får utvecklas i sin egen takt. Hon menar 

att om man har problem med språket så måste man få hjälp med det, och på så vis har de följt 

riktlinjerna i styrdokumenten. 

Intervjun med Helena: Helena har ett stort intresse för TSS och väljer att själv lära sig mer om 

TSS. De använder sig av metoden dagligen under samlingar och i ramsor. Helena anser att 

TSS är till stor fördel för de mindre barnen som ännu inte utvecklat ett språk, de får då göra 

sig förstådda genom tecken istället. Helena menar också att det är en metod för alla och att 

barnen får utvecklas i sin egen takt.  
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5.3 Marie (Pedagog 3) 
 

Marie jobbar som förskollärare på förskolan Björnen som är en förskola med sju avdelningar 

med åldersblandade barngrupper mellan år 1-5. Förskolan Björnen är beläget vid ett lugnt 

bostadsområde i Västerbottens län.  

Marie har alltid haft intresse för TSS och började jobba med detta år 2000. Hon började med 

det eftersom det fanns barn som hade språkförseningar och behövde stöd. Hon anser att TSS 

är en metod för alla barn, inte bara för dem som har språkförseningar av olika anledningar. 

TSS är en metod som används i hela barngruppen och barnen tycker det är roligt och 

spännande. Hon menar att TSS är något som man lär sig tillsammans med barnen, det är en 

process som måste få ta tid och det är inget man blir klar med.  

Marie och hennes kollegor använder TSS dagligen i verksamheten på förskolan Björnen. 

Behovet kanske inte alltid finns men de vill hålla igång arbetet med TSS för allas skull. TSS 

för dem, är att de stöttar barnen med att förstärka språket genom att teckna vissa ord i en 

mening. Hon anser att de minsta barnen på förskolan som ännu inte har ett färdigt språk kan 

använda sig av tecken, på så sätt får de en chans att uttrycka sig och göra sig förstådda. TSS 

används först och främst genom leken så barnen får uppleva hur positivt det är. Sedan har de 

även särskilda teckensamlingar där det mesta sker genom tecken, vilket är väldigt uppskattat 

av barnen, eftersom det blir en spänning för dem. Matsituationer är också något som de tar 

tillvara på och använder sig av tecken när de vill ha t.ex. mjölk, smörgås eller frukt. När de 

använder sig av tecken som stöd så kan de till exempel hålla upp ett äpple och sedan göra 

gesten för tecknet äpple. När en pedagog ska ställa frågan om barnet vill ha en smörgås så 

väljer de på denna förskola att tillsammans med att ställa frågan också lägga till tecknet för 

smörgås, för att förstärka ordet. Om de ska gå ut så kan pedagogerna först visa med tecken att 

de ska ta på sig handskarna för att utmana barnen, om de behöver ytterligare hjälp så lägger 

man till ordet, handske och tecknar det efteråt igen. Hon anser också att TSS aldrig har varit 

ett tvång i barngruppen eftersom det roliga och spänningen som TSS tillför då försvinner. 

Förskolan Björnen har även visats uppskattning av föräldrarna där många söker platser på just 

denna avdelning på grund av deras arbete med TSS.  

Marie anser att TSS är en metod för alla, eftersom det stöttar barnens egen språkutveckling. 

Hon anser att TSS kan vara svårt för vissa barn när det gäller det motoriska, att göra 

teckenrörelser, men hon tycker att det är en positiv bit på vägen för att bli förstådd. Hon har 

även hört att många tror att TSS hämmar språkutvecklingen eftersom man använder tecken 

istället för talet, men där vill hon påpeka att det inte är så, hon menar att TSS förstärker talet 

och språket. I läroplanen står det mycket om språkutveckling och förskolan Björnen har då 

valt att använda TSS som en metod för detta samt att man ska utgå från varje individ och dess 

behov. 

Intervjun med Marie: Marie och hennes kollegor använder TSS dagligen och ser detta som ett 

stort stöd för barnens språkutveckling. De anser att det ska vara något roligt och på så sätt så 

kan barnen lära sig genom leken. De tar vara på de dagliga rutinerna och använder sig alltid 

av tecken som stöd. Marie anser att TSS är något som pedagogerna lär sig tillsammans med 

barnen. Vill de lära sig något nytt tecken så tar de reda på detta tillsammans med barnen.  
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5.4 Jenny (Pedagog 4) 
 

Jenny arbetar som förskollärare på samma förskola som Marie, en förskola som aktivt arbetar 

med TSS och ständigt försöker uppmuntra och inspirera människor i deras omgivning till att 

ta till sig TSS som metod.  

Jenny började arbeta med TSS direkt efter förskollärarutbildningen eftersom hon då började 

jobba med ett barn som hade språkförseningar. Sen fortsatte hon som resurs till ett barn med 

Downs syndrom, där tecken som stöd var en metod som användes för dennes språk. Hon fick 

aldrig lära sig något om TSS under utbildningen utan det blev när hon började arbeta på en 

förskola. För henne så har intresset för TSS alltid funnits och därför lärde hon sig TSS genom 

att sitta på kvällar och lära sig grunderna. Hon anser att det är ett roligt arbetssätt och väldigt 

lärorikt, och hon frågar sig varför det inte används mer i olika verksamheter. 

Jenny menar att TSS genomsyrar förskolans vardag och arbete, de har teckensamlingar samt 

att de tecknar under matsituationerna. Känslor är också något som hon anser är bland det 

viktigaste att börja med när man använder TSS. Barnen får då en chans att visa hur de känner 

inombords. Hon menar också att TSS används för alla, men främst för de minsta barnen som 

ännu inte har språket. För att få en fungerande barngrupp så behöver alla tala samma ”språk” 

därför är det viktigt att alla har samma kunskaper om de olika ”språken” som finns på 

förskolan. Alla barn får en chans att visa vad de menar och vad de vill, vilket är en viktig del i 

språkutvecklingen. Barnen blir stolta av att få lära sig TSS och får chansen att visa för andra. 

Jenny vill också påpeka att det säkert finns barn med motoriska svårigheter, men hon har själv 

inte sett något av det, utan hon har enbart sett det positiva i TSS. Alla barn kan ta del av TSS 

och se att det finns andra sätt att kommunicera. Barnen som inte har något språk får känna att 

det inte är någon press på dem, utan att de kan göra sig förstådda med hjälp av TSS och kan 

därefter utveckla språket i sin egen takt. Hon säger också att så länge alla barn får ta del av 

arbetet med TSS och att det genomsyrar hela verksamheten så finns det inga nackdelar med 

TSS. Hon anser att TSS är en erfarenhet för livet som hon önskar att alla kunde ta del av. Hon 

vet att det står mycket om språk och språkutveckling som mål i läroplanen för förskolan och 

anser att TSS utgör en stor del av dessa mål.  

Intervjun med Jenny: Jenny har stor erfarenhet av TSS, eftersom detta arbetssätt alltid har 

funnits med för henne sedan hon började jobba. Hon anser att det är väldigt viktigt för barnen 

att de får ta del av TSS på grund av att de då kan visa hur de känner sig. Hon anser att TSS 

används för alla, men att det främst riktar sig till de små barnen som ännu inte har språket. 

Denna metod är fördelaktigt för barnen eftersom de blir glada och stolta av att använda sig av 

tecken. Jenny visar även stor vilja till att inspirera andra till att börja använda sig av tecken 

som stöd.  

5.5 Slutlig sammanfattning av intervjuerna  
 

Alla pedagoger är överens om att TSS är en metod som alla barn har nytta samt användning 

av. Det som skilde sig mellan dessa pedagoger var att de hade olika syn på hur man skulle ta 

till sig och lära sig tecken som stöd. Vissa ansåg att ansvaret låg hos pedagogen och att man 

skulle lära barnen, medan andra menade att TSS är något som man lär sig tillsammans med 

barnen. Vi kunde se att alla fyra pedagoger var väldigt engagerade i sitt yrke samt i arbetet 

med TSS. De kunde alla se en koppling till läroplanen och var därför ännu mer övertygade till 

att tecken som stöd var en metod som kunde användas i förskoleverksamheten.  
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5.6 Resultatanalys  
 

I denna del analyserar vi resultatet utifrån det fenomenologiska perspektivet där fokus ligger 

på att livsvärlden är en central del samt kroppens fenomenologi. Barnen som inte ännu hade 

språket fick istället chansen att ta del av tecken som stöd, vilket innebär att man tecknar vissa 

ord i en mening. Detta kan vi koppla till Heister Trygg (2004) som menar att det finns flera 

fördelar med att använda tecken. Med den metoden så blir det enklare för barnet att förstå 

sammanhang i olika förlopp. Vi anser också att med den kunskap vi har fått genom detta 

arbete så uppfattar vi att med hjälp av tecken så blir man mer rättvis mot de barn som inte har 

något språk, de får en ärlig chans att göra sig hörd, precis som alla andra.  

I resultatet framgår även att barnen får in språket genom ett ytterligare sinne. Detta gäller barn 

som inte har något språk men även de som har ett bra språk. Utifrån detta ser vi kopplingar till 

fenomenologin som betyder att man upplever något i direkt samspel genom våra sinnen. Även 

Heister Trygg (2004) menar att med hjälp av kroppsspråket så kan man förtydliga det sagda 

ytterligare för att underlätta barnets förståelse. Tecknen är oftast väldigt konkreta och 

eftersom hörandet av ordet förstärks med synintrycket och även om barnen själva tecknar så 

stimuleras flertal av barnets sinnen. Tecken hjälper även till att förstärka och hålla kvar 

intresset hos barnen. De tecken som används som stöd kan relateras till det som är sagt genom 

att det liknar eller associeras med något, de förtydligar på det sättet det talade språket. Vi 

kunde även få fram i resultatet att pedagogerna medvetet men även omedvetet försöker dra 

ner tempot när de använder sig av TSS. Här kan vi då relatera till det som Heister Trygg 

förklarar; om man använder sig av TSS så dras tempot ner på ett naturligt sätt, vilket även gör 

att det blir lättare för omgivningen att följa med i det samtalet och de olika tecken som 

tecknas.  

En viktig del som alla pedagogerna är överens om är att TSS ska vara roligt och att det även 

ska ske genom leken. De understryker att om det blir besvärligt eller uppfattas som något 

negativt har man förlorat syftet med det hela och barnen kan inte ta till sig TSS på samma sätt 

som om det hade varit något spännande och intressant. Detta menar även Rydeman (1990), att 

mycket tyder på att tecken tillsammans med aktiv pedagogisk stimulans har en positiv 

inverkan på barnets utveckling. Om man börjar tidigt med tecken så kan man förebygga den 

negativa påverkan som barnet annars skulle utsättas för genom att inte bli förstådd.  

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2010) vill understryka att:  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet 

kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket, 2010, s.6.) 

 

Alla fyra pedagoger hade ett gemensamt sätt att ta in tecken som stöd i verksamheten, detta 

var med hjälp av bilder som de placerade runt om i verksamheten. Med hjälp av bilderna så 

kunde barnen gå runt i sin egen takt och få se både en bild på hur man tecknar ordet, men 

även en bild på vad det skulle föreställa, ett exempel på detta kunde vara de olika färgerna 

eller en bild på en bil sam tecknet för detta.  

Slutligen så kan vi även se i resultatet att pedagogerna väljer att använda sig av TSS i 

vardagen, detta för att det ska bli en naturlig del av dagen. Merleau-Ponty (1997) menar att 
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kroppen är en psykofysisk enhet vilket betyder att vi erfar en annan människas helhet. 

Kommunikationen sker när det är ömsesidigt mellan två människors gester och intentioner. 

Denscombe (2009) förklarar fenomenologin som något som upplevs direkt i samspel genom 

våra olika sinnen och erfarenheter, men även genom att man kan se saker genom varandras 

ögon.  
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6. Diskussion 

 
Vi hoppas att vår studie har lyckats lyfta fram metoden TSS som ett stöd för barns 

språkutveckling, då detta inte bara är en metod för barn med funktionshinder, utan också för 

barn i förskolan som ännu inte utvecklat sitt verbala tal.  

I denna diskussion kommer vi att göra en kritisk granskning av vår studie. Först kommer vi att 

diskutera vilken tillförlitlighet studien har, sedan kommer vi att diskutera vår metod samt 

resultat utifrån våra tre forskningsfrågor.  

Vi kommer att knyta an till de teorier som tagits upp tidigare i litteraturgenomgången 

6.1 Tillförlitlighet 

 

Till en början valde vi att diskutera reliabiliteten och validiteten i vår undersökning. 

Reliabiliteten är hur bra mätinstrumentet, i detta fall "intervjuerna" är på att mäta om man får 

exakt eller ungefärligt resultat. Vi kan, i vårt fall konstatera att studien påverkats av olika 

faktorer. Till största del handlar det om pedagogernas erfarenheter, det vill säga hur mycket 

eller hur länge pedagogerna arbetat med TSS. För oss betydde detta antingen mer eller mindre 

ingående svar på våra intervjufrågor. Pedagogerna kanske inte heller svarade helt ärligt, utan 

svarade oss det svar som de trodde att vi ville ha. Vilket vi aldrig får eller kan ta reda på 

genom att bara ha intervju som mätinstrument.  

Validiteten är ett mått på hur bra ett mätinstrument beräknar det man vill mäta. I detta fall 

diskuterade vi validiteten i vår undersökning och kom fram till att vi valt de mätinstrument 

som gav oss mest information inom den tidsram vi hade till förfogande.  

Eftersom vi i god tid skickade ut frågorna till pedagogerna anser vi svaren till största del  

trovärdiga eftersom de fick tid att diskutera kring dessa och tänka ut svaren. Vi var väl 

förberedda inför intervjutillfällena eftersom vi tidigare läst in oss på litteratur och forskning 

kring ämnet. Vi kunde se att pedagogerna var förberedda inför intervjun och förstod våra 

frågor. Vi valde att använda oss av följdfrågor vid vissa tillfällen för att utveckla svaret 

ytterligare. Patel & Davidson (2003) beskriver att när man genomför intervjun och samtalet 

fungerar samt att följdfrågorna besvaras i samtalet så finns det ingen anledning att avbryta den 

intervjuade.  De ostrukturerade, öppna frågorna vi använde oss av i intervjuerna medförde att 

flera pedagoger lyfte fram liknande synpunkter vilket vi anser gav en trovärdighet till vår 

undersökning.  

Vi anser att resultatet till största del är tillförlitligt eftersom vi använde oss av inspelningar 

samt ordagranna transkriberingar till resultatbeskrivningen. Vi har även beskrivit hur 

databearbetningen har gått till, vilket vi anser är viktigt så läsaren kan se att vårt arbete är 

tillförlitligt. Kvale (1997) menar att transkriberingar inte är kopior av den ursprungliga 

verkligheten utan det är tolkade konstruktioner som används som ett verktyg för det givna 

syftet. Vårt resultat visar även kopplingar till vår bakgrund vilket visar en trovärdighet till en 

rapport enligt Backman (2008)  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Gällande vårt sätt att skriva denna rapport så har vi tagit stöd av Mattson & Örtlund (2008) 

som menar att man kan referera på flera olika sätt. Vi har tagit del av detta och valt ut ett av 
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dessa sätt som de har förklarat. Vi valde att referera i löpande text eftersom vi ansåg att detta 

blev det bästa sättet för den som läser eftersom de direkt ser vem som skriver vad.  

Det var ett självklart ämnesval vi gjorde, när vi skulle påbörja denna rapport. Emelie har 

sedan tidigare använt tecken som stöd i förskolan genom olika vfu-placeringar. Dessutom är 

vi båda intresserade av barns språkutveckling och hur TSS kan stödja denna. Vi valde att göra 

intervjuer med pedagoger som arbetar aktivt med TSS för att vi ansåg att detta skulle ge det 

mest relevanta resultatet. Mattson & Örtlund (2008) menar att val av ämne ska vara ett 

personligt intresse men det ska även vara angeläget för andra. Med detta kan vi finna stöd i 

vårt val av ämne gällande TSS.  

Vi känner att vår metod har fungerat väldigt bra i vårt arbete. Vi har uppnått vårt syfte genom 

att intervjua pedagogerna på ostrukturerat kvalitativt sätt. Samt att vi hade väldigt stor 

användning av våra inspelade intervjuer. Vi kunde i lugn och ro gå tillbaka till inspelningarna 

och analysera svaren. Pedagogernas svar, anser vi, var väldigt tillförlitliga eftersom de i 

förväg fick läsa igenom våra intervjufrågor och på så vis förbereda sig. Pedagogerna hade 

även goda erfarenheter med att arbeta metoden TSS och var därför lämpliga informanter. Det 

har varit bra för vår forskning att informanterna hade bred erfarenhet av TSS och att de gav 

oss mycket material att jobba med.  

Eftersom vi hade öppna frågor som innebär att informanterna inte kunde svara ja eller nej utan 

fick förklara lite djupare på varje fråga så gav det oss en djupare inblick i deras arbete med 

TSS. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att med dessa typer av frågor så kan de ge svar som 

är mer innehållsrika.  

Vi valde att meningskategorisera vårt intervjumaterial, detta ansåg även Kvale (1997) vara ett 

bra sätt när man skriver rapporter. Trost (2005) menar också att det inte finns något givet sätt 

att analysera och sammanställa ett material utan det är fantasin och kreativiteten som skapar 

det sätt som materialinsamlingen sammanställs och analyseras. Med dessa två tankesätt så 

kunde vi nå fram till ett bra arbetssätt som fungerade väldigt bra för oss när vi skulle bearbeta 

vårt material.  

6.3 Resultatdiskussion 

 

Efter fyra intervjuer så känner vi oss väldigt nöjda med de svar vi fått från pedagogerna. I de 

olika verksamheterna så arbetar man väldigt aktivt med TSS och är eniga om att det är en bra 

metod för barns språkutveckling. Vi märkte även att samtliga pedagoger hade ett särskilt 

intresse för TSS eftersom de under sin fritid lagt stor vikt på att lära sig tecken på egen hand. 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) nämndes trots följdfrågor 

inte mycket, utan pedagogerna var mer fokuserade på TSS.  

Utifrån vårt val så tyckte vi att det skulle vara intressant att undersöka hur pedagogerna har 

upplevt TSS utifrån deras egna erfarenheter. Vi valde därför att börja med forskningsfråga 1 – 

Vilka erfarenheter har lärarna i förskolan av att arbeta med TSS? Utifrån denna 

forskningsfråga ville vi ta reda på deras positiva respektive negativa erfarenheter. Genom 

detta hoppades vi få större inblick i hur mycket de arbetar med TSS, samt vad de tycker om 

metoden. Både Nelfelt (2001) och Heister Trygg (2004) har tidigare skrivit att TSS främst 

används till barn i behov av särskilt stöd i deras språkutveckling. Enligt Lpfö98/10 ska 

förskolan vila på demokratins grund. Den ska främja barnens utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

så de kan utvecklas så långt som möjligt. Utifrån läroplanen så kan man tydligt se att 
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vardagen ska utformas utifrån barnens behov och intresse. Vi tycker precis som läroplanen 

beskriver att förskolan ska vara en plats för alla barn och att vardagen ska utformas utifrån 

barnens olika behov och intressen. Vi tycker också att alla barn har rätt till en verksamhet som 

är stimulerande för barnens olika behov. Precis som Merleau-Ponty (1997) beskriver så är alla 

sinnen lika viktiga och att våra upplevelser bygger på en blandning av visuellt, taktilt och 

motoriskt samspel. 

Forskningsfråga 2- Hur används TSS som stöd i barnens språkutveckling i förskolans vardag? 

Utifrån vår andra fråga ville vi undersöka om TSS är en metod som man använder i barnens 

vardag eller om det endast sker vid vissa tillfällen. Salamancadeklarationen (2006) beskriver 

att utbildningssystemen ska utformas och genomföras på ett sådant sätt att den breda 

mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas. Utifrån denna deklaration så kan man 

tydligt utläsa att alla barn är unika, vilket innebär att alla behöver olika mycket hjälp och tid 

till olika saker.  

Forskningsfråga 3- Är TSS en metod som passar alla? Utifrån vår tredje fråga ville vi 

undersöka deras syn på TSS som metod samt att vi skulle få fram deras syn på barn. 

Läroplanen skriver tydligt om barnens olikheter och behov men att de även behöver ett 

samspel barn och pedagoger emellan. Espenakk et al. (2005) menar att en lyckad 

kommunikation är beroende av att kommunikationsparterna har en gemensam förståelse av 

den gemensamma handlingen. Espenakk et al. (2005) skriver om Vygotsky teori som innebär 

att språket är ett kommunikationsmedel, ett socialt och kulturellt redskap för tanken.  

Vilka erfarenheter har pedagogerna i förskolan av att arbeta med TSS? 

Slutsatserna som vi dragit av denna studie är att samtliga pedagoger har goda erfarenheter av 

att arbeta med TSS. Vissa har i flera år arbetat aktivt med detta. Rydeman (1990) påpekar att 

tecken tillsammans med aktiv pedagogisk stimulans har en positiv inverkan på både den 

intellektuella och språkliga utvecklingen för barnet. De vuxna runt barnet fungerar som 

modeller då barnet behöver se tecken många gånger. (Heister Trygg, 2004).  

Det som skiljer pedagogerna åt är att vissa har haft möjlighet att gå på teckenkurser och vissa 

är helt enkelt självlärda. Sara anser att det var viktigt att hennes arbetslag fick gå på samma 

teckenkurs eftersom de då fick en gemensam grund och samma erfarenheter. Marie menar 

däremot att TSS är något som man lär sig tillsammans med barnen och att det är en process 

som måste få ta tid. Genom att gemensamt använda stödtecken som redskap för 

kommunikationen tror vi att barn har större möjlighet att kunna ta till sig detta redskap och 

använda det i sin kommunikation. Säljö (2000) menar att människans allra viktigaste 

medierande redskap är de resurser som finns i vårt språk. Westerlund (2009) påpekar att det är 

viktigt att uppmuntra barnet annars finns risken för att barnet slutar att uttrycka sig med gester 

och tecken.  

Gemensamt för alla pedagogerna är att de alltid har haft ett intresse för att teckna. Marie och 

Jenny lägger även stor vikt vid att man ska lyfta tecken som något roligt och spännande.  

Resultatet visade att arbetet med TSS uppkom på dessa förskolor genom att det funnits ett 

behov. Antingen för att de haft barn med svenska som andra språk eller för att det funnits barn 

med språksvårigheter. Som vi tidigare skrivit så menar Heister Trygg (2004) att tecken som 

stöd är skapat för dem som har hörselnedsättning. Med detta så kan vi se att det finns vissa 

likheter.  
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Hur används TSS som stöd i barnens språkutveckling i förskolans vardag? 

Gemensamt för alla pedagogerna är att TSS används dagligen, under samlingar och 

matsituationer så fokuseras detta lite extra mycket på. Det vi också kan se utifrån resultatet är 

att pedagogerna inte bara använder TSS för att det finns barn med språksvårigheter, utan det 

används hela tiden. Ett gemensamt mönster hos de intervjuade pedagogerna är att de också 

nämner bild, rim och ramsor, sagor och sång som redskap för att hjälpa alla barn utveckla sitt 

språk. De betonar sinnenas betydelse för språket. Precis som Salamancadeklarationen och 

Salamanca+10 (2006) tydligt beskriver att alla barns behov ska tillfredsställas i ett försök att 

uppnå en verksamhet där alla barn kan lära av varandra och tillsammans. Heister Trygg 

(2004) anser att när det kan vara svårt för barn att hålla fokus på det sagda order, därför är 

tecken ett mycket bra alternativ så barnen kan hålla kvar bilden. Sara använder bland annat 

datorprogrammet Ebba Editor där man kan sätta ihop sitt eget material, hon påpekar att detta 

är viktigt för deras verksamhet eftersom barnen där har väldigt olika behov. I jämförelse med 

Sara så har verksamheten hos Helena endast en TAKK-pärm som de utgår ifrån. Helena 

medger att de kanske inte är så uppdaterade som de vill vara, men att de ser positivt på 

framtiden.  

 

I resultatet har det framkommit att, när barn med språksvårigheter lärt sig det verbala språket, 

slutar de att teckna för att det inte behövs längre. Tisell (2003) menar att barn släpper tecknen 

när talet kommer och föredrar det talade ordet. Pedagogerna har ändå valt att fortsätta teckna 

för att hålla igång metoden men också för att det blir lite spännande och utmanande för de 

barn som redan kan det verbala språket. Enligt Rydeman (1990) blir barnet mer stimulerat 

genom att se att andra också använder tecken.  Marie menar att genom att använda TSS så 

stöttar man barnet genom att förstärka språket. Dessutom har pedagogen, enligt Ladberg 

(2003) tre uppgifter för att språken ska utvecklas: atmosfär, organisation och inflöde av språk. 

Barnet kan behöva olika inlärningsmetoder, Heister Trygg (2004) menar att TSS kan vara ett 

sådant sätt. Samt att Salamancadeklarationen och Salamanca+10 (2006) beskriver att 

utbildningssystemen ska genomföras så att alla egenskaper och behov tillvaratas.  

Är TSS en metod som passar alla?  

"Det är samma sak som att fråga: Passar prat alla barn?" 

 

Pedagogerna har en gemensam uppfattning om TSS; att det absolut är en metod för alla barn. 

Forskning som Acredolo & Goodwyn, 2002 har tagit fram visar att barn som fått växa upp 

med tecken har ett stort försprång i sin språkutveckling gentemot barn som inte haft en miljö 

med tecken. Denna forskning är inte gjord utifrån barn med språksvårigheter utan i syfte om 

att bevisa teckens betydelse för språkutvecklingen. Detta anser vi styrker pedagogernas svar 

som är väldigt tydligt. 

Sara tycker att det är samma sak som att fråga: "Passar prat alla barn?". Vilket vi uppfattar 

Saras kommentar som att TSS är en självklar metod. Genom att använda TSS så förstärker 

man kommunikationen mellan alla barn, vilket medför att man inte lämnar någon utanför, 

detta är alla pedagoger eniga om. Vår studie visar också att barn med svenska som andra 

språk använder tecken för att göra sig förstådd. Vissa börjar tala mer och tecken blir ett 

komplement till talet, ett stöd för förståelsen av talande ord. Heister Trygg (2004). Barn med 

språksvårigheter kan lätt bli missförstådda i sina försök till kommunikation. Detta stämmer 

med vad Nelfelt (2003) påpekar, han menar att när tecken används så blir det möjligt för 

barnet att förstå det talande ordet och minskar då risken för att bli missförstådd. 
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De svårigheter som pedagogerna kan se i arbetet med TSS är bland annat det fysiska 

handhavandet. Sara menar att det kan vara lite svårt att läsa en saga för barnen när man måste 

teckna samtidigt, men som lösning på detta så brukar hon använda ett notställ så händerna blir 

fria. Sara använder ofta flanosagor som ett hjälpmedel till sagoläsningen. En flanosaga är 

illustrationer (bilder) som man sätter upp på en filtduk (flanellograf), samtidigt som man 

berättar sagan. Marie och Jenny menar också att det kan finnas barn med motoriska 

svårigheter, men ingen av dem har sett detta som ett problem. Precis som Westerlund (2009) 

menar att yngre barn som inte har tagit del av talet hellre använder sig av gester för att 

kommunicera.  

De fyra pedagoger som vi intervjuade visade stor samarbetsvilja och ett stort intresse för vårt 

arbete med TSS. Utifrån vårt resultat av intervjufrågor kan vi konstatera att pedagogerna 

tycker att TSS är en utvecklande metod för alla barns språk. 
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7. Egna slutsatser 

 
Resultatet i denna rapport är att pedagogerna som vi har intervjuat anser att TSS är en metod 

för alla barn, oavsett barnens språkförutsättningar. Vi är väldigt nöjda med vårt arbete av 

denna rapport. Nu har vi mycket bredare kunskap om ämnet tecken som stöd (TSS) men även 

tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Det vi anser skulle kunna 

bidra till ett ännu bredare resultat är om vi skulle intervjua fler pedagoger och att de alla 

skulle jobba på olika förskolor. Tyvärr fanns inte tid till detta men vi tror  däremot att vår 

studie har bidragit till en god början av detta ämne och det finns stora möjligheter till fortsatt 

forskning. De pedagoger som vi har varit i kontakt med har visat stort intresse för vår rapport 

vilket är väldigt positivt, de var glada att vi ville skriva om TSS eftersom de vill att ämnet ska 

spridas så att så många som möjligt får kunskap om TSS. Utifrån vår studie så kan vi nu 

bekräfta vår egen kunskap och användning av TSS eftersom vi fick höra av de 4 pedagogerna 

att detta verkligen är en metod som i princip bara har fördelar och att de flesta barnen tycker 

det är en rolig och inspirerande metod. Av denna rapport så tar vi med oss otroligt mycket, 

framförallt så kommer all kunskap om TSS att vara fördelaktiga i vårt kommande yrke som 

förskollärare. Vi är medvetna om att vår undersökning inte är representativ för Sveriges 

förskolors användande av Tecken Som Stöd, men utifrån våra tre förskolor i Västerbottens län 

så anser vi att det ger en bra inblick i hur TSS kan stödja alla barn i deras språkutveckling.  

Avslutningsvis så anser vi att vår undersökning besvarar våra forskningsfrågor.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

 
En tanke till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en intervjustudie utifrån föräldrars 

synvinkel av TSS. Det skulle även vara intressant att göra en rapport där man jobbar utifrån 

förskolans vardag där man även kan filma och observera hur de går tillväga i vardagen med 

arbetet av TSS.  
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10. Bilagor 
 

 

– Hur används tecken som stöd i verksamheten?  

– Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

– Vilka erfarenheter har du om TSS? 

– Hur använder ni TSS i verksamheten? 

– Är TSS en metod som passar alla barn?  

– Har ni upplevt någon nackdel? 

– Vad tillför tecken som stöd? 

– Vad innebär TSS för dig? 

– Vilka tecken använder ni? 

– Blir deras språk rikare? 

– Varför har pedagogerna börjat använda tecken som stöd i deras verksamhet? 

– Varför väljer man att använda tecken som stöd på er förskola? 

– Har ni fått stöd i styrdokumenten (Lpfö98/10) för ert arbete?  

 


