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Sammanfattning  

Detta är en rapport av en produktutveckling, dess innehåll och utformande. Vi som skriver 

detta arbete insåg i vår omvärldsanalys att ett samlat material likt vårt saknades. Syftet blev 

därmed att skapa ett material med tecken som stöd där innehållet är utformat till 

samlingssituationen. Vi tror att tecken som stöd som arbetssätt skulle gynna alla barn i 

förskolan och att vårt material kan vara givande till att skapa ett inkluderande klimat. 

Utformningen och innehållet av produkten har formats i intervjuer med förskollärare och 

med forskning samt läroplanen i åtanke om att involvera alla barn och främja deras 

språkutveckling. För att enkelt och gratis få tillgång till vårt material skapade vi en plattform 

i form av en hemsida. Resultatet blev en ca 60 sidor lång guide i A5 format fylld med 

användbart material i form av sånger och fraser, med mycket bilder och förklarande text. 
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Inledning 

Vi som skriver detta arbete har ett stort intresse av barns kommunikation och en önskan om 

att främja interaktioner i hela barngruppen, att skapa en gemenskap. Vår erfarenhet av tecken 

som stöd i förskolan är lite olika. Där vi sett att tecken som stöd har används, har det i största 

del varit eftersom det då i barngruppen funnits barn som har varit i behov av särskilt stöd. 

Oftast är det då bara en pedagog som kan och använder sig av tecken som stöd, med just det 

barnet eller de barnen som har behov av det. Men vi har även sett att det finns några enstaka 

förskolor som har särskilda avdelningar, som arbetar med det i hela barngruppen. Vi har inte 

sett något samlat material på de förskolorna vi har vistats i utan mestadels enstaka bilder på 

väggar eller bord. Tanken med vår produkt är att skapa och utforma en enkel handguide, 

med tecken som stöd som är riktad till pedagoger. I samråd med förskollärare ska vi designa 

vår produkt. Tanken är att den kan användas av alla pedagoger och till alla barn i 

verksamheten för att främja kommunikation och gemenskap. I det här arbetet får ni följa 

med i vår process om att skapa vår produkt. 

 

Bakgrund 

I valet av ämne vad det gäller vårt examensarbete så har vi sett till läroplanen där tydliga 

riktlinjer för vårt uppdrag som kommande förskollärare finns nedskrivet. Enligt läroplanen 

sägs det att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt att lägga grunden 

för det livslånga lärandet. Vidare står det att de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Lpfö98 rev.2010, s. 4-5). 

 

Även Skollagen (SFS 2010:800, kap 8, 2 §) säger att förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från 

en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet.  

 

I enlighet med läroplanen och skollagen så fastnade vi för ämnet om att möta alla barn efter 

deras egna behov. Vi fastnade specifikt för frågan om kommunikation och gemenskap. 
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Eftersom läroplanen även tar upp ämnet språk då det skrivs att förskolan ska lägga stor vikt 

vid att stimulera varje barns språkutveckling (Lpfö98 rev.2010, s. 7). 

 

På Specialpedagogiska skolmyndighetens websida under rubriken stöd står det:  

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande 

språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med 

utvecklingsstörning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever 

med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning (Specialpedagogiska 

skolmyndighetens websida). 

 

Tecken som stöd kan ses som ett arbetssätt för att jobba med språkutvecklingen och därför 

kan det även främja språkutvecklingen när man talar om svenska som andraspråksinlärning. 

Vilket även specialpedagogiska skolmyndigheten tar upp här ovan. Därför har vi här 

sammanställt statistik över hur asylsökande och ensamkommande barn drastiskt har ökat 

senaste åren men framförallt senaste året. Det styrker att det är många barn som skall lära 

sig svenska som andraspråk där tecken som stöd kan vara ett tillvägagångssätt.  

Diagram 1, totalt antal asylsökande per månad i Sverige år 2013-2016. 

 

Källa migrationsverkets statistik.  
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Diagram 2, antalet ensamkommande barn till Sverige fördelat per år 2010-2015. 

 

Källa migrationsverkets statistik.  

Bara under 2015 kom det 35.369 ensamkommande barn till Sverige. Då är inte de barn som 

kommer tillsammans med sina familjemedlemmar inräknade.   
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Syfte 

Syftet med vår produkt är att skapa ett hjälpmedel i form av ett häfte där innehållet är 

utformat för samlingssituationen. Häftet riktar sig till pedagoger i förskolan som vill börja 

eller fortsätta sitt arbete med tecken som stöd. Vårt hjälpmedel går hand i hand med 

styrdokumenten för förskolan, där verksamheten ska formas för alla barn.  Allt för att främja 

barns språkutveckling och till att skapa ett inkluderande klimat, då kroppsspråk och tecken 

kan ses som ett komplement innan talspråket börjar ta form.  

 

Tidigare forskning 

Begrepps förklaring som framkommer i tidigare forskning 

Amie M. King & Allison J. Fahsl (2012) skriver om Augmentative and Alternative 

Communication (AAC), vilket betyder på svenska alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK). Det är ett system för barn med komplex och svår språknedsättning, 

barn som har svårt att uppfylla sina kommunikations behov med talspråket. Systemet kan 

komplettera det talade språket. Människor använder sig av förbestämda manuella tecken 

eller gester som ett stöd till det talade språket (King & Fahsl, 2012, s. 42). 

 

Malin Martinsson Niva (2016) skriver om tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation (TAKK, hädanefter används endast förkortningen TAKK) och menar att det 

kan används som ett kommunikationsverktyg. TAKK är en teknik som innebär att både 

tecken och det verbala språket kombineras i kommunikationen. I TAKK har de lånat och 

förenklat tecken från de dövas teckenspråk som sedan sätts ihop med det talade språket och 

som följer talspråksgrammatiken. Dock ska man inte blanda ihop TAKK och teckenspråk. 

Teckenspråk utgör ett eget språk med grammatiskt system och de använder sig inte av det 

verbala språket. I nyttjandet av TAKK tas nyckelord ut och tecknas i en mening. Det ska 

fungera som en förstärkning till det talade språket (Martinsson Niva, 2016 s. 2, 10 och 48). 
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Varför tecken som stöd används idag 

David Trembath, Susan Balandin & Leanne Toghert (2007) och Julia M. McMillan (2008) 

hävdar att AKK anordningar är ofta nödvändigt för personer med svåra funktionshinder, som 

inte har tillräckligt med tal till att uppfylla sina kommunikationsbehov. Det är ett system 

som främst används som stöd till barn med språksvårigheter (McMillan, 2008, s. 200; 

Trembath et al., 2007, s. 291). Nancy C. Brady, Kathy Thiemann-Bourque, Kandance 

Fleming & Kris Matthews (2013) nämner även dem att AKK oftast används av barn med 

språksvårigheter. Men lägger till att AKK även kan användas ifall barnen riskerar sen 

språkutveckling, p.g.a. diagnoser såsom Downs syndrom t.ex. Vidare menar de att AKK har 

blivit mer accepterat och vanligt bland yngre barn (Brady et al., 2013, s. 1595). 

 

Yun-Ching Chung & Karen H. Douglas (2014) nämner i sin artikel att barn som behöver 

någon slags språkförstärkning för att kommunicera, kan använda sig av en iPad. I texten 

beskriver de en tjej som använder sig av en Ipad som en språkförstärkning vid 

kommunikation, men den skapar mycket frustration eftersom tjejen genom den inte lyckas 

uttrycka sig och delta i dialoger med andra fullt ut. Programmet i iPaden måste hela tiden 

uppgraderas för att hänga med i utvecklingen, vilket håller henne tillbaka i kommunikationen 

med kompisar och många interaktioner faller bort. Barn som har talsvårigheter, svårigheter 

med språkförståelse och kommunikation använder ofta tecken som stöd som ett hjälpmedel 

i kommunikationen. Genom att använda sig av tecken som stöd är det möjligt för personen 

i fråga att uttrycka känslor och behov, som kan hålla relationer i liv och främja deltagande i 

kommunikation (Chung & Douglas, 2014, s. 56). Trembath et al. (2007) nämner i sin artikel, 

att barn i behov av särskilt stöd som använder sig av AKK har samma behov av ordförråd 

som de barnen utan sen språkutveckling. Författaren ger några exempel på dessa typer av 

ord och nämner bl.a. funktionella och meningsfulla ord, ord som kan komma till användning 

i den sociala kontakten med andra människor. (Trembath et al., 2007, s. 291). 

 

Fortsättningsvis menar Trembath et al. (2007) och Chung & Douglas (2014) att det sätt med 

vilket man väljer ut ord för barn som använder AKK, måste ses över ofta för att valen ska 

kunna möta barnens nuvarande och kommande språkliga behov. De menar att de ord som 

väljs ut bör vara både allmänna och individuella, man måste välja ord som är relevanta i flera 

olika sammanhang och som kan ge ett flyt i samtalet. Vidare menar de att urvalet av ord man 

ska välja är en liten del kontra alla ord som faktiskt finns vilket blir en tidskrävande och svår 

process (Trembath et al., 2007, s. 291-292; Chung & Douglas, 2014, s. 56). 
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King & Fahsl (2012) skriver i deras artikel om barn som har någon slags språknedsättning 

och barn som kanske inte har hela talspråket. Dessa barn som använder sig av tecken som 

stöd vid kommunikation hamnar lätt utanför i kommunikationen med andra barn i 

barngruppen eftersom de andra barnen inte har fått använda sig av tecken som stöd. De 

skriver vidare att det är bra att pedagoger jobbar med tecken som stöd i hela barngruppen, 

de kan använda sig av olika tekniker för att öka förståelsen för tecken som stöd. Detta görs 

för att främja gemenskapen och kommunikation mellan alla i hela gruppen och ge en 

möjlighet till att stärka den sociala kompetensen (King & Fahsl, 2012, s. 42 och 45). 

 

Att arbeta med hela barngruppen är något som både King & Fahsl (2012) och Samuel C. 

Sennott, Janice C. Light & David McNaughton (2016) uppmuntrar till.  Att arbeta med 

tecken som stöd och integrera det med hela barngruppen, samt att låta barnen få erfarenheter 

av detta språkverktyg, gör i sin tur att barnen blir mer bekväma i detta kommunikationssätt. 

Det kan leda till att det blir lättare att använda sig av detta kommunikationssätt. För att lära 

sig tecken som stöd krävs det att man vistas i miljöer där det används (King & Fahsl, 2012, 

s. 46; Sennott et al., 2016, s. 103). Något som även Brady et al. (2013) nämner är miljöer, 

då de belyser hemmiljöns betydelse. De menar att man för att nå bästa resultat är det viktigt 

att både hemmiljön och förskolan erbjuder en bra kommunikativ omvärld (Brady et al., 2013, 

s. 1607). 

 

Anette Sandberg (2014) & Brady et al (2013) tar upp det ickeverbala språket. Sandberg 

(2014) nämner att innan barnen har det talade språket använder sig barnen av det ickeverbala 

språket. De använder gester, blickar, ljud och signaler, de kan signalera sig fram. Brady et 

al (2013) menar att detta är en början till symbolisk kommunikation, vidare menar 

forskningen att de barnen som pekar på saker och ting tidigare även kommer att börja prata 

tidigare (Brady et al., 2013, s. 1597; Sandberg, 2014, s. 149). Några som också skriver om 

barns symboliska kommunikation är Sennott et al. (2016) de syftar till att barn är vetgiriga 

och pekar på olika saker som ett sätt att få veta vad det är (Sennott et al., 2016, s. 102). 

 

Sennott et al. (2016) tar upp att även om de allra flesta möter sin dagliga kommunikation 

genom talet så är det långt ifrån alla som klarar det, de tar upp alternativa metoder som stöd 

till talet som t.ex. AKK. Inom AKK finns det flera modeller man kan använda sig av 

däribland tecken, gester och bilder (Sennott et al., 2016, s. 102). 
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De positiva aspekterna av tecken som stöd 

Genom att använda sig utav tecken som stöd i kommunikation skapas större möjligheter till 

interaktioner. Eftersom tecken som stöd kräver att man tittar på varandra under tiden man 

tecknar så kan det förstärka kommunikation genom att de som kommunicerar håller 

ögonkontakten samtidigt som de pratar (King & Fahslar, 2012, s. 47). Sandberg (2014) tar 

upp vikten av interaktion. I interaktion med pedagoger och andra barn främjas och utvecklar 

barns språk- och kommunikationsförmåga och den behövs för att barn skall utvecklas även 

på andra plan. På ett motsvarande sätt resonerar Sennott et al. (2016), de betonar nämligen 

att språket utvecklas under barndomen med hjälp av vuxna och i interaktion med andra 

(Sennott et al., 2016, s. 101-102; Sandberg, 2014, s. 80 och 149). 

 

Chung & Douglas (2014) belyser hur tecken som stöd i kommunikationen är en förutsättning 

för kompisrelationer. De menar att det skapas kompisrelationer genom att alla barn i gruppen 

får lära sig tecken som stöd och det i in tur främjar den sociala kompetensen. Något som 

Sandberg (2014) även nämner är att barns sociala kompetens utvecklas i samspel med andra, 

tillsammans skapar de nya erfarenheter. Vidare tar Chung & Douglas (2014) upp att 

människor behöver social kompetens för att veta hur de kan inleda ett samtal. För att öka 

den kommunikativa kompetensen krävs det samarbete och ansträngning (Chung & Douglas, 

2014, s. 57; Sandberg, 2014, s. 234). 

 

Både Sandberg (2014) & Brady et al (2013) lyfter lekens betydelse för språket. Sandberg 

(2014) skriver barns lek, inlärningsförmåga och delaktighet påverkas av språkproblem, 

samtidigt så är det genom leken och delaktighet som språket stimuleras. Medan Brady et al. 

(2013) talar om leken som ett bra forum för att utveckla sin språkliga förmåga. Vidare menar 

de att man i leken kan möta underliggande symbolisk förståelse som inte blir lika uppenbart 

i andra språkliga forum. De menar att symbol lek och språket är fäst vid samma förmågor 

och att det inte varit någon skillnad mellan “vanligt” utvecklade barn eller inte (Sandberg, 

2014, s. 63; Brady et al., 2013, s. 1597). 

 

Pedagoger kan genom olika tekniker och material planera varierande interaktioner och 

använda tecken som stöd vid kommunikation, på så vis främja och utveckla barns sociala 

kompetens. Vidare menar de att genomtänkta planerade aktiviteter för att underlätta 

kommunikationen gynnar hela gruppen (King & Fahsl, 2012, s. 48-49). 
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I Martinsson Niva (2016) avhandling kom det fram att pedagogerna som använt sig av tecken 

som stöd i barngruppen, tyckte att det förstärkte det talade språket. Det kunde handla om ett 

barn som inte förstod en fråga, men genom att teckna samtidigt som man pratar och ställer 

frågan verbalt så insåg barnet direkt vad det handlade om. Dessutom blev samtalstempot 

lugnare i hela gruppen, vilket i sin tur ledde till större förståelse och bättre samarbete i 

gruppen (Martinsson Niva, 2016, s. 48). 

 

Cathy Binger & Janice Light menar i sin undersökning att de barn som behövt AKK under 

sin förskoletid kan ha utvecklat talet så pass mycket och kommit ifatt sina kommunikativa 

behov till att inte längre behöva AKK när de nått skolåldern (Binger & Light, 2006, s. 204). 

Brady et al. (2013) nämner liknande när de skriver att många barn lär sig att använda AKK 

under en kort period för att sedan övergå till muntlig kommunikation (Brady et al., 2013, s. 

1595). 

Bra att veta innan tecken som stöd förs in i barngruppen 

I artikeln skriven av Chung & Douglas (2014) redovisas några kunskaper som kan vara bra 

för kompisarna att veta innan interaktioner med barn som använder sig av tecken som stöd 

sker. De nämner bl.a. att det är bra att ha tålamod för respons och att hålla ögonkontakten 

för att få en bra dialog (Chung & Douglas, 2014, s. 60). Vidare nämner de genom att arbeta 

som ett team med tecken som stöd där alla använder sig av den språkförstärkningen, oavsett 

språknedsättning eller inte, bidrar det till sociala interaktioner mellan alla i barngruppen och 

det leder till gemenskap och stärker gruppen. Vilket i sin tur gör att den kommunikativa 

kompetensen vårdas (Chung & Douglas, 2014, s. 67). 

 

Chloe R. Marshall & Angela Hobsbaum (2015) undersöker om tecken som stöd kan 

underlätta barns språkutveckling vid inlärandet av ett andra språk. Resultatet visade att de 

barn som fick tecken som stöd inte lärde sig fler ord än sina jämnåriga kompisar med samma 

språk. De belyste att anledningen till detta kunde vara att pedagogerna inte visste hur de 

skulle använda sig av tecken som stöd och att de då inte kände sig bekväma. Samt att en del 

andra pedagoger använde sig av sina naturliga rörelser istället för tecken som stöd (Marshall 

& Hobsbaum, 2015, s. 116). I observationer såg de att pedagoger mest använde tecken som 

stöd där det fanns förbestämt innehåll, inte sammanhängande med flytande meningar, 
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spontant eller konsekvent, de kunde blanda med naturliga gester och rörelser istället 

(Marshall & Hobsbaum, 2015, s. 124). 

 

Sandberg (2014) nämner i sin text att om alla pedagoger fått en kurs i tecken som stöd, och 

om det används i hela barngruppen ger det bästa resultat för språkutvecklingen och 

kommunikation med andra. Oftast får bara en pedagog utbildning i tecken som stöd om det 

finns behov av det från något barn i förskolan. Detta skapar problematik för det barnet då 

den vill kommunicera med andra barn eller vuxna i förskolan (Sandberg, 2014, s. 55-56). 
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Omvärldsanalys 

Habiliteringen i Uppsala Landsting, har på deras websida en webbkurs där man kan ladda 

ner ritade bilder med pilar och det skrivna ordet tillhörande bilden. Kursupplägget består av 

fem kurser med olika teman. Det finns inga färdiga fraser och sånger som är samlat att ladda 

ner http://www.lul.se/habiliteringen (2016-10-24). 

 

Webbsidan för Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser i TAKK som kostar 

mellan 1590-2090 kronor och länkar till ovannämnda webbkurs. Inga bilder på tecken som 

stöd, fraser eller sånger finns att tillgå. De har en tjänst ”Ritade Tecken” där man får tillgång 

till en del av bilderna online. Men vill man få ett färdigt material och tillgång till alla bilder, 

går det att abonnera på Ritade Tecken årvis för 375 kronor per år http://www.ritadetecken.se 

/ (2016-10-24). Liknande Specialpedagogiska skolmyndigheten står det att läsa på 

webbsidan. Teckenpärlor om TAKK och erbjuder kurser i tecken som stöd för en kostnad. 

Vi finner inget tillgängligt material att ladda ner http://www.teckenparlor.se/takk (2016-10-

24). Hatten Förlag är en webbsida som erbjuder en massa material: böcker, leksaker, musik 

teckenremsor, spel m.m. fungerar som en butik där varor kan beställas hem mot en kostnad. 

De länkar till Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst Ritade Tecken, om man vill 

skapa eget material http://www.hattenforlag.se/om-hatten (2016-10-25). 

 

Beträffande appar för android sökte vi på tecken som stöd och hittade appen: bam 

språkteknik TAKK, som finns att ladda ner mot en avgift. Hatten förlag har flera appar med 

tecken som stöd men alla mot en kostnad. Vi utökade vår sökning och fann inga mer gratis 

appar med tecken som stöd (Play Butik, 2016-10-25). En bit in i arbetet upptäckte vi en bra 

relevant blogg som har mycket material som är gratis att ladda ner. Hon som skapat sidan 

har samma tänk som vi, att ha material som är tillgängligt för alla och gratis. Det finns sånger 

och många enstaka ordbilder med tecken som stöd, där tecknet visas tillsammans med pilar 

och det bokstaverade ordet http://womsa.se/teckensomstod/ (2016-10-25). 

 

Vi har sökt på Google med sökorden tecken som stöd och insett att väldigt mycket material 

kostar pengar. Det går att finna ritade bilder med tecken och pilar, samt det textade ordet 

som tecknas. Det går att abonnera på tecken årsvis. Vi fann en blogg som var väldigt 

http://www.lul.se/habiliteringen
http://www.ritadetecken.se/
http://www.teckenparlor.se/takk
http://www.hattenforlag.se/om-hatten
http://womsa.se/teckensomstod/
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inspirerande, där man fick tillgång till allt material gratis. Det fanns några få svenska appar 

men alla mot en kostnad. Men vi kan inte hitta något samlat material med tecken som stöd 

utformat till en samlingssituation som liknar det vi tänkt skapa, inte heller med fri tillgång 

för alla att ladda ner utan någon kostnad. 
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Teoretisk utgångspunkt för produktutvecklingen 

Vi har i vårt arbete valt att utveckla en guide med tecken som stöd för att arbeta med barns 

språkutveckling. Enligt Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson (2003) kan man ta 

fasta på att barn är kompetenta och medkonstruktörer såväl av sitt eget som av gruppens 

lärande (Johansson, Pramling Samuelsson, 2003, s.67-68). Det sociokulturella perspektivet 

är således en viktig utgångspunkt. Enligt författarna skapas nya erfarenheter av miljön, 

pedagoger, barn och relationer dem emellan, i den kontext som de vistats i där och då. 

Genom att barn är delaktiga, kommunicerar och intrigerar med varandra samt vuxna så 

främjas deras utveckling och lärande. Barn är meningssökande och tar till sig kunskaper 

genom sina erfarenheter och gör om till sitt eget (Johansson, Pramling Samuelsson, 2003, s. 

38). Annica Löfdahl (2004) tar också upp det sociokulturella perspektivet. Våra normer, 

värderingar och etiska värden, tankar och språk föds genom erfarenheter och i den kultur vi 

vistats i. Genom sociala interaktioner med andra barn och vuxna sker meningskapande och 

människan utvecklas (Löfdahl, 2004, s. 151). Utifrån det här perspektivet är tanken att med 

hjälp av vår produkt hoppas vi på att främja till barns delaktighet och kommunikation. 

Genom att barnen använder sig utav tecken som stöd kan på så vis underlätta till interaktioner 

mellan barnen och så kan de tillsammans skapa nya erfarenheter som leder till meningsfullt 

lärande. 
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Genomförande 

Tanken är att en guide ska skapas där tecken som stöd är innehållet, den ska vara riktad till 

pedagoger i förskolan. Vägen dit kommer även innehålla intervjuer med förskollärare för att 

se om det finns en efterfrågan men även som en hjälp för oss till att utforma vår produkt och 

dess innehåll. Efter arbetets gång är det tänkt att vi ska göra en uppföljnings intervju där 

förskollärarna får utvärdera vår färdiga produkt. 

Arbetsfördelning 

Tillsammans har vi haft lika stort inflytande på produktutvecklingen, upplägget som 

innehållet i texten. För att underlätta arbetets gång så ha vi delat upp några delar i arbetet, 

som listas upp här nedan. Josefine Jäderlund har skrivit våra tankekartor, bakgrund, skapat 

vår produkt, utformat hemsidan, forskningsetiska aspekter, transkribering av två intervjuer 

samt utformandet av godkännande formuläret. Ann-Kristin Axebäck har skrivit inledning, 

omvärldsanalysen, teoretiskutgångspunkt för produktutvecklingen, begreppsförklaring, 

skrivit ihop och tematiserat tidigare forskning, transkribering av tre intervjuer. Vi har hela 

tiden arbetat i samråd med varandra och mestadels så har vi arbetat tillsammans, både med 

produktutvecklingen samt med vår text. Intervjuer, sökning efter relevant forskning och 

resterande rubriker har vi delat på och tagit ett gemensamt ansvar över. 

Forskningsetiska aspekter 

Inför intervjuerna har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekter som vetenskapsrådet 

(2010) har framställt och även informerat deltagarna kring dessa. Vi tog hänsyn till 

informationskravet där de berörda informerades om forskningens syfte och att det var 

frivilligt att medverka (Vetenskapsrådet, 2010, s. 7-8). Deltagarna blev också informerade 

om att de själva hade rätten att bestämma över sin medverkan och på vilka villkor. Vi 

meddelade även de berörda att de kunde avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 2010, s. 9-

11). Vi tog även hänsyn till konfidentialiteteskravet då vi meddelat deltagarna att uppgifterna 

kring dem ska hållas hemliga och inte finnas öppna för allmänheten (Vetenskapsrådet, 2010, 

s. 12-13). Alla dessa aspekter har tagits i åtanke inför våra intervjuer och de medverkade har 

blivit informerade kring dessa genom ett informationsbrev som skickades ut inför intervjun 
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och därefter genom en medgivande blankett som skrivits på innan intervjuns start (se bilaga 

1 & 2).  
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Arbetsprocessen 

 

        Figur 1, En första tankekarta inför arbetets start 

 

 

Inför arbetet gjorde vi en brainstorming kring vad vi var intresserade av, vad vi skulle kunna 

tänka oss att skriva om och vilket typ av produkt vi ville skapa. 

Det som framkom under brainstormingen resulterade i tankekartan här ovan. 

Ganska snart kom vi överens om att vi ville skapa någon typ av guide eller material till 

pedagoger i förskolan med tecken som stöd i fokus. Det vi då ville var att den skulle innehålla 

vanliga fraser, lite i form av en ordbok och även sånger. Vi ville att den skulle vara ett samlat 

material, kanske en blogg eller app. En alternativ idé var ett häfte i fickformat med färgflikar 

för att underlätta bläddrandet i den.  Vi pratade om mångkultur och nyanlända och tänkte att 

det kunde vara ett bra material även med tanke på andraspråksinlärning. Innehållet kunde 

även vara på flera olika språk för att skapa möjligheter att använda tecken som stöd 

språkutvecklande i svenska som andraspråk. 
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      Figur 2, Andra tankekartan med produktidé och avgränsningar 

 

 

Efter vår första brainstorming insåg vi att det kommer att krävas en mer specificerad och 

avgränsad idé. Fortsatt höll vi oss till grundidén om att ha en guide för pedagoger där tecken 

som stöd skulle vara i fokus men avgränsade oss till samlingen riktat till de yngsta barnen i 

förskolan samt de som ännu inte har utvecklat det svenska språket. Vi valde att behålla ofta 

förekommande fraser och ord men då riktat till samlingen samt att ha med vanliga sånger. 

Layoutmässigt beslutade vi oss för att skapa den i pappersform eftersom ingen av oss kan 

programmera appar. Vi ville fortsatt ha den i fickformat, där tanken var att den skulle vara 

enkel, lätt överskådligt och med mycket bilder, men att den även ska läggas ut på antingen 

en hemsida eller blogg just för att den ska bli lättillgänglig för alla att hämta hem. Vi ser 

fortfarande materialet som språkutvecklande men valde att fokusera endast på det svenska 

språket. Donald A. Norman (2013) tar upp att det är viktigt att produkten som formas ska 

tillfredsställa dem som ska använda vårt material, alltså i detta fall pedagogerna i förskolan. 

Några frågor man ska ställa sig själv innan skapandet av produkten sker är detta åtråvärt, 

vilka behov finns det, hur lång tid har man på sig och kostnaden (Norman, 2013, s. 240).  Vi 

insåg att för att kunna göra ett så bra och anpassat material som möjligt till förskolan behövde 

vi kartlägga idén genom att göra intervjuer med kommande användare av materialet d.v.s. 

förskollärare och därefter även göra utvärdering av produkten genom intervjuer på samma 

sätt. Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericsson & Peter Törlind (2015) menar att intervjuer är ett 
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sätt att få veta bl.a. åsikter och attityder kring produkter eller tjänster. Vidare menar de att 

man kan använda sig av intervjuer flera gånger under processens gång och efteråt för att få 

feedback på produkten (Wikberg Nilsson et.al, 2015, s. 83). Hela vårt arbete har genomsyrats 

av ett sociokulturellt perspektiv och därmed hade vi även de tankarna i utformandet av 

produkten också. 

 

Figur 3, En tankekarta med förskollärarnas idéer och åsikter kring utformningen av produkten 

 

 

I utformandet av vår produkt har vi valt att intervjua tre förskollärare. En med lång erfarenhet 

av yrket och två med lite kortare erfarenhet av yrket. En av de intervjuade arbetar redan med 

tecken som stöd med små barn. Medan en annan inte jobbar med det, däremot på en 

småbarnsavdelning. Den tredje sitter på en annan tjänst just nu, men har fortfarande lång 

erfarenhet som förskollärare. Vi ville få en djupare inblick av vad de tyckte om en sådan här 

produkt, och om det skulle kunna vara en tillgång till deras verksamhet. Vi ville även ge dem 

ett inflytande i skapandet och utformandet av vår produkt. Det var deras personliga åsikter 

vi var ute efter, en kvalitativ studie. Judith Bell & Björn Nilsson (2014) skriver att en 

kvalitativ studie handlar om att få en insikt i hur individer upplever världen, vad de har för 

uppfattningar på ett specifikt område. I en intervju kan man fördjupa svaren, genom att ställa 

följdfrågor och utveckla svaren (Bell & Nilsson 2014, s. 20 och 189). Till första intervjun 
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valde vi att formulera åtta öppna frågor med några följdfrågor till alla tre förskollärare. Samt 

ge en förklaring om tanken med vår produkt (se bilaga 3). 

Tips och idéer till utformningen och innehållet förskollärare 1 tog upp att: 

mm med min (…) bakgrund så tänker man mycket med tanke på hur ska de här barnen 

kunna bli mogna, kloka vuxna och då är det ju många fraser som man kanske glömmer 

bort. Att det faktiskt är bra att lära barnen. Som tack så mycket, varsågod, niga bocka 

(...) dom fraserna tycker jag barnen ska ha (förskollärare 1). 

 

Både förskollärare 2 och 3 nämnde att produkten skulle vara enkel att förstå och 

lättillgänglig: “Alltså jag tänker att det viktigaste är väl att den är lättillgänglig att den är lätt 

att få med sig. (...) Och att den är lättläst med, inte jättemycket text (…) den ska vara liten 

och så, smidig.” (förskollärare 2). Liknande vad förskollärare 3 tog upp “Ehm lättillgänglig 

som ni sa ehm enkel att använda det är väl egentligen där det sitter att den ska vara enkel att 

använda.” (förskollärare 3). Vidare tar även förskollärare 3 upp: 

(...) om det är färger eller om det är vädret eller namnsånger asså att det liksom är 

enkelt (...) så kan de vanligaste sångerna va, sen är det ju bra om man kan lägga till 

sånger också egna sånger (...) man vill ha under en samlingssituation t.ex. så eh e ju 

bra att ha det samlat än att man måste hålla på å göra det själv (...) har som olika teman 

då som också kan spegla till läroplanen (...) (Förskollärare 3). 
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Produkten 

                                                   Bild 1, Framsidan av produkten 

 

Mot bakgrund av att vi redan konstaterat att tecken som stöd kan användas för fler 

målgrupper, till exempel barn med invandrarbakgrund. Vi har också konstaterat att statistiskt 

har den senaste årens invandring ökat dramatiskt. Många av dessa är barn som kommer med 

sina familjemedlemmar och en del är ensamkommande barn. Men alla dessa barn är i behov 

av att lära sig ett andra språk. En av de förskollärare vi samtalat med betonar att tecken som 

stöd kan vara ett viktigt arbetssätt i förskolan: “(...) allra helst på sån här 

mångkulturellförskola, så tycker jag att det vore super (…). Det känns som att med tecken 

kan man prata som samma språk.” (förskollärare 2). Så tanken med vår produkt är att det ska 

fungera som ett stöd till alla barn som ännu inte utvecklat det svenska talspråket, ett material 

för alla pedagoger att använda till hela barngruppen. Chung & Douglas (2014) belyser 

genom att alla barn i gruppen får lära sig tecken som stöd så skapas kompisrelationer som 

främjar den sociala kompetensen (Chung & Douglas, 2014, s. 57). Även flera av de andra 

forskarna styrker detta. Därav titeln Tecken som stöd det gemensamma språket. 
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                                       Bild 2, Läroplansmål riktade till avsnittet om sånger 

 

Förskollärarnas inflytande på design och den inre designen “(...) att det liksom är enkelt (...) 

om man också har som olika teman då som också kan spegla till läroplanen att nu har vi 

musik eller natur teknik vad man kan få in att liksom man har det här syftet med sig (...).” 

(Förskollärare 3). Och “ (...) att den är lättläst med inte jättemycket text kanske, det tänker 

jag (…) nämen det är väl vad jag tänkt på liksom att den ska vara liten och så, smidig 

(förskollärare 2). Samt att forskningen lyfter fram att det är positivt om pedagoger arbetar 

med tecken som stöd i hela barngruppen. Pedagogerna kan använda sig av olika tekniker så 

att barnen får en möjlighet till en ökad förståelse för tecken som stöd (King & Fahsl, 2012, 

s. 42 och 45). Därför valde vi att skapa en liten handguide i A5 format för att den skulle vara 

liten och smidig. Vår idé var att dela upp kompendiet i olika delar: vanliga ord och fraser 

vid en samling, sånger, veckodagar och väder samt sist färger och räkneord. Alla delar har 

en egen inledning med relevanta läroplansmål som är kopplade till de olika delarna. För att 

underlätta ytterligare för pedagogerna har vi skapat flikar, som de kan klippa ut och klistra 

in så de snabbt kan slå upp den del de vill bläddra fram till. Genom att ha dessa olika delar 

så finns möjligheten att använda sig utav olika tekniker, kommunicera med vanliga ord och 

fraser, sjunga, räkna osv. Vi har valt att ha fotografier istället för ritade bilder, använda oss 

av pilar, textat ordet som tecknas och en beskrivning hur tecknen ska utföras. Det är mycket 

bilder och lite text precis som förskollärarna önskade (lättläst, liten och smidig). 
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                                             Bild 3, Utdrag ur produkten och avsnittet ”vanliga  

                                             ord och fraser vid en samling” 

                                               

 

Att välja ut vilka ord och fraser som vår produkt ska innehålla ska göras med omsorg. Detta 

lyfts fram i vår forskningsanalys som understryker att det ska vara funktionella och 

meningsfulla ord- och ord som kan komma till användning i den sociala kontakten 

(Trembath et al., 2007, s. 291). Något som förskollärare 1 framhäver är att “(...) många fraser 

som man kanske glömmer bort. Att det faktiskt är bra att lära barnen. Som tack så mycket, 

varsågod, niga boka (...) dem fraserna tycker jag barnen ska ha.” (förskollärare 1). Utifrån 

det så har vi tagit med några artighetsfraser och andra ord. Ord som är betydelsefulla och 

som kan komma till användning vid en samling. 

 

Utvärdering av produkt 

Vi gjorde en ytterligare intervju med samma förskollärare (se bilaga 4) den var till för att 

förskollärarna skulle få utvärdera vår produkt, här framkom det att de tyckte produkten var 

ett bra inlärningsmaterial, med tydliga bilder, text och pilar. De tyckte att fraserna var 

grundläggande, vardagliga och användbara till en samling. Sångerna var vanligt 
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förekommande på förskolan. Att läroplansmålen var relevanta och bra, så de kunde visa på 

hur de använde sig av styrdokumenten för föräldrarna. Men det båda ville var att ha 

materialet i olika storlekar, helst i A4 så de kunde använda det som ett stöd under samlingen. 

Ett annat önskemål var att varje sång helst skulle få plats på en och samma sida. De ville 

även ha fler sånger, ord och fraser så de kunde byta ut och anpassa till sin verksamhet. 

Förskollärarna ville även ha en mall som de själva kunde fylla på med egna, ord och sånger- 

även om de ville behålla läroplansmålen och de olika delarna, göra materialet mer varierat. 

Förskollärarna ville även att det skulle finnas lösa bilder, så att de skulle ha möjlighet att 

skriva ut och sätta upp bilder på väggarna. 

Hemsidan 

För att kunna nå ut till så många som möjligt på ett enkelt sätt har vi valt att publicera 

materialet i olika format, enligt önskan av förskollärarna, på en hemsida. Där finns allt 

material och det är lätt att klicka sig fram för att sedan enkelt kunna ladda ner och skriva ut 

det material som önskas utan någon kostnad. Hemsidan nås via länken: http://tecken-som-

stod-det-gemensamma-spraket.webnode.se/ 

Viktiga tankar från de första intervjuerna 

Vi ställde frågan om de tror att det finns några fördelar med detta arbetssätt (tecken som 

stöd) och om det kunde gynna alla barns språkutveckling. Förskollärare 1 sa: ”Absolut jag 

tror alltid liksom att man lär in på många olika sätt, och en del är fenor på att lära in bilder. 

Alltså ordbilder.” (Förskollärare 1). 

Förskollärare 2 lyfte här: 

(...) 10 olika språk. Ehh åå väldigt få pratar svenska. Eh så vi brukar ofta kommunicera 

genom engelska men det är ju inte alltid som barnen kan. Ibland kan föräldrarna och 

ibland inte alls, och oftas så kan ju inte barnen så mycket engelska utan sitt första 

språk. Så därför tänker jag att det vore, allra helst på sån här mångkulturell förskola, 

så tycker jag att det vore super (…). Det känns som att med tecken kan man prata som 

samma språk (förskollärare 2). 

Förskollärare 2 berättade ytterligare: ”aa det blir väldigt tydligt också även om man använder 

ett verbalt språk så blir det mycket tydligare om man lägger till tecken, det är ju en fördel.” 

(Förskollärare 2). 

Förskollärare 3 tog upp här: 

JA, jag tycker det är jättebra eh för tecken är ju förlängning av det talade språket och 

speciellt med de små barnen, som jag jobbar med så tecken är ju väldigt det är 

http://tecken-som-stod-det-gemensamma-spraket.webnode.se/
http://tecken-som-stod-det-gemensamma-spraket.webnode.se/
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hjälpsamt för dem. Att de kan kommunicera med oss och med andra barn med hjälp 

av tecken, om de inte har det talade språket så ja jag tycker att det är jättebra med 

tecken som stöd (Förskollärare 3). 

Vidare ställde vi frågan om de trodde det fanns några nackdelar med arbetet med tecken som 

stöd. Två av de intervjuade tog upp två skilda nackdelar: 

(...) nackdelen är att om man när man jobbar med tecken är att då ska man göra det 

konsekvent hela tiden att då måste man ju komma ihåg att man ska göra (…) så 

nackdelen är väl att man inte kommer ihåg å använda det å pratar på bara som vanligt 

utan att använda stöd (Förskollärare 3). 

“jaa det tror jag om det inte blir för tidskrävande, det är ju det ända jag skulle kunna tänka 

mig, just det nu måste jag ta upp den, Åå bläddra fram vart är jag eller så.” (Förskollärare 

2). Det som alla tre förskollärare hade gemensamt var att de ville ha bilderna lättillgängliga 

och synliga för barnen: ”sen är det ju bra för barnen också att se att det finns tecken att det 

är ingen som hittar på det bara.” (Förskollärare 3). ”Men då kan man även ha dem i en burk 

i verksamheten så att dem kan träna på det här när dem vill (…) utan det ska finnas 

tillgängligt (…).” (Förskollärare 1). ”Om man skulle få upp bilder på väggarna också (…) 

så skulle de va jättebra, eeh då blir det synligt för barnen me” (Förskollärare 2).  

  



 

26 

 

Diskussion 

Vi har under denna arbetsprocess lyckats forma ett inlärningsmaterial, en guide på ca.60 

sidor. Det är ett samlat material med tecken som stöd riktat till samlingssituationer som kan 

användas av alla pedagoger i förskolan. Vårt arbete är dock väldigt litet och begränsat, därför 

kan ingenting av det vi kommit fram till vara en allmän bild av detta ämne. Men däremot 

kan det vara en start till att fånga upp intresset till denna typ av arbetssätt. Vår viktigaste 

uppgift som vi ser det har varit att lyfta fram och få fram användarnas önskningar vid 

utformandet och innehållet i produkten. Även detta är en begränsad inblick som inte kan tala 

för alla, däremot har vi under arbetets gång mött flera verksamma inom förskolan som även 

de ställt sig positiva till materialet eftersom behovet till ett samlat idag inte finns på 

marknaden. För att utveckla det här ytterligare skulle man kunna utöka materialet och 

uppdatera med nya ord och fraser osv. Men även skapa flera material till andra situationer 

som t.ex. maten, hallen osv.  Det kritiska som lyfts med tecken som stöd är att pedagogerna 

måste använda det konsekvent, inte bara till ett förbestämt tillfälle utan i vardagliga 

situationer. Detta var något som framgick i både forskningen och av våra muntliga källor 

(nämns här ovan). Därför anser vi att det största ansvaret i den här typen av arbetssätt och 

hur utfallet blir beror på hur konsekventa pedagogerna är. Utifrån vår begränsade 

omvärldsanalys upptäckte vi också att det saknades ett samlat material. I vår lilla 

forskningsanalys framkom det att flera av forskarna menade att användning av tecken som 

stöd skapade möjligheter för barn att uttrycka sina känslor och behov. Det i sin tur främjar 

bland annat språkutveckling, deltagande, interaktioner och kommunikation, samt den sociala 

kompetensen. Utifrån våra muntliga källor menar även de att tecken som stöd kan göra det 

talade språket tydligare samt att det kan användas till alla barn och målgrupper t.ex. barn 

med annat modersmål än svenska. Så därför känner vi att under arbetets gång har våra tankar 

kring användandet av den här typen av arbetssätt bekräftats ännu mer till att inkludera alla 

barn. Det vi dock skulle önska är att detta ämne skulle ha berörts ännu mer under vår egen 

utbildning. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Information om studie av tecken som stöd i förskolan 
 

Vi heter Josefine Jäderlund och Ann-Kristin Axebäck och är lärarstudenter som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vi har i vårt självständiga arbete tänkt att skapa ett hjälpmedel riktat till pedagoger i 

förskolan i sitt arbete med tecken som stöd i samlingssituationen. Vårt hjälpmedel ska vara 

en lättöverskådlig guide i fickformat.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom intervjuer.  

Vi ber därmed om tillåtelse att spela in intervjun med ljud för att inte riskera att missa någon 

del i anteckningarna.  

Datainsamlingen kommer att ske vid två tillfällen under oktober/ november månad. 

Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin som underlag för 

utvecklandet av vår produkt och examensarbete.  

All data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. 

I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna och därmed utlovas 

konfidentialitet. Efter terminens slut kommer all data att kasseras.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Studiens handledare: Farzaneh Moinian, Tel: 018-4712966 e-post: farzaneh.moinian@edu.uu.se 

 

Uppsala den 10 oktober 2016 

 

Josefine Jäderlund, Josefine.Jaderlund.5017@student.uu.se 

 

Ann-Kristin Axebäck, Ann-Kristin.Axeback.3187@student.uu.se 
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Bilaga 2 

 

Till xxx xxx 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om tecken som stöd i förskolan med fokus på 

samlingssituationen kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien 

utförs av Josefine Jäderlund och Ann-Kristin Axebäck som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas och att den kommer spelas in med ljud. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till intervju 1 utformning och design 2016-10-11 

1. Vad arbetar du med idag och vad har du för utbildningar i grunden? 

 

Syfte med vår produkt är att skapa ett hjälpmedel riktat till pedagoger i förskolan i sitt 

arbete med tecken som stöd i samlingssituationen(med små barn). Vårt hjälpmedel ska 

vara en lättöverskådlig guide i litet format med matnyttiga fraser och sånger. Där 

teckenbilderna även har beskrivande texter. Den ska vara lättillgängligt och gratis att ladda 

ner för alla.       

 

2. Med din bakgrund vad skulle du kunna ge oss för tips i utformandet av vår produkt 

-vad tror du är viktigt att tänka på? 

 

3. Tycker du att tecken som stöd är ett bra arbetssätt för barns språkutveckling 

-och i så fall berätta? 

-om nej hur tänker du då? 

 

4. Vad tror du det kan finnas för fördelar med arbettsättet?  

-tror du att det skulle kunna gynna alla barns språkutveckling? 

 

5. Tror du det kan finnas några nackdelar med arbetssättet? 

 

6. Tror du vår produkt kan bidra med något  

-på vilket sätt?  

-om nej utveckla/hur tänker du då? 

 

7. Utifrån det vi har berättat, känner du att vår produkt skulle vara ett bra material i arbetet 

med barn? 

 

8. Är det något mer du vill tilläga? 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till intervju 2 utformning och design 2016-10-28 

1. Vad tycker du om bilderna? 

-tycker du att dem är tydliga, storlek, pilarna? 

 

2. Förstår du förklaringarna? 

-vad tycker du om texten 

 

3. Känner du att läroplansmålen är relevanta? 

 

4. Saknar du något eller är något överflödigt? 

 

5. Som helhet vad tycker du om produkten? 

 

6. Är det något du skulle kunna tänka dig att använda i verksamheten? 

-fortsätta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


