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1. Inledning 

Alla barn kan inte uttrycka sig verbalt. Det kan bero på många orsaker, bland annat kan barn 

ha hörselnedsättningar, förseningar i språket, funktionsvariationer, annat modersmål eller 

också kan barnet vara blygt och lite försiktigare i sitt sätt att kommunicera. I vår studie är vi 

nyfikna på att ta reda på hur det kommer sig att förskolan använder sig av 

teckenkommunikation eftersom det verkar vara ett ökande fenomen på förskolor. Enligt 

Skolverket (2018) står det i läroplanen att varje barn i förskolan ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga till att bland annat leka med ord, uttrycka tankar och berätta, samt att få 

ett varierat ordförråd och talspråk. I FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) står det att alla barn 

ska ha rätt till att uttrycka sina åsikter. Det står även att alla barn har rätt till yttrandefrihet 

som kan uttryckas genom exempelvis tal eller annat uttrycksmedel, till exempel tecken. I 

Skollagen (SFS 2010:800) står det samtidigt att barn ska få uttrycka sina åsikter i allt som rör 

dem och att de ska få inflytande över sin utbildning. Det står att förskolan ska bidra till social 

gemenskap och allsidiga kontakter. Kommunikation är, enligt Tonér (2016), att som barn 

kunna göra sig förstådd och förmedla ett budskap. Förmågan att kunna kommunicera 

utvecklas i ett ömsesidigt och meningsfullt möte mellan den som håller på att lära sig och den 

som är en skickligare kommunikatör. Säljö (2017) belyser användandet av språkliga verktyg, 

där tecken kan ses som ytterligare ett tillvägagångssätt för att förmedla ett budskap. Tonér 

(2016) menar samtidigt att med hjälp av teckenkommunikation skapas ytterligare ett verktyg 

att kommunicera genom. Teckenkommunikation skapar möjligheter till att använda flera 

sinnen samtidigt för att öka språkförståelsen hos ett barn.  

Vi har under vår förskollärarutbildning och i vårt arbetsliv mött flera pedagoger som använt 

sig av teckenkommunikation. Uppfattningen utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar 

och tidigare arbetslivserfarenheter är att kunskapen om varför teckenkommunikation ska 

användas i förskolan behöver fördjupas. Vi har därför valt att göra denna studie om 

teckenkommunikation i förskolan för att kunna bidra med mer kunskap i ämnet genom att 

synliggöra hur förskolor kan arbeta med teckenkommunikation i utbildningen. Vår studie 

grundar sig därför på förskollärares beskrivningar samt motiveringar för användandet av 

teckenkommunikation i förskolan.  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel i studien går vi igenom tidigare forskning som har gjorts kring 

teckenkommunikation utifrån rubrikerna ”Kommunikation och samspel”, ”Kommunikation 

med hjälp av tecken” samt ”Hur uppstår kommunikation”. Det görs även en redogörelse av 

den teori vi har använt oss av i studien, det sociokulturella perspektivet. 

2.1  Kommunikation och samspel 

Enligt Skolverket (2018) står det i förskolans läroplan att förskolan ska ta tillvara på barns 

intressen och nyfikenhet för att kommunicera på olika sätt. Genom att ta tillvara på barns 

intressen och nyfikenhet kring kommunikation stärks barns språkutveckling då olika 

uttrycksmedel kan bidra till detta. Det står även i läroplanen att utbildningen ska bidra till att 

barn kan tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter genom att kommunicera och samspel 

med andra individer. Skolverket (2018, s. 10) belyser att ”Barnen lär sig genom lek, socialt 

samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera”. 

Samtidigt menar Säljö (2017) att ur ett sociokulturellt perspektiv uppstår kommunikation och 

samspel genom att människan använder sig av språkliga verktyg, det vill säga mediering som 

innebär att människor förmedlar budskap mellan varandra.  

Kommunikation, enligt Svensson (2009), kommer från det latinska ordet communicare vilket 

betyder göra gemensamt. Att göra gemensamt innebär att det sker ett ömsesidigt utbyte då 

man delger någon något, en förmedling sker alltså mellan två människor. Detta utbyte kan 

handla om information, tankar, önskningar eller upplevelser. Det krävs ett samspel mellan 

människor för att kommunikationen ska fungera tillfredsställande. Svensson anser vidare att 

kommunikation kan ske genom bland annat språk, bild och andra konstformer så som sång 

och dans. Barn kan kommunicera på olika sätt exempelvis genom joller, pekningar, minspel, 

skrik och gester.  

Dahlkwist (2012) anser att vi kommunicerar och samspelar medvetet med de människor vi 

möter. När en kommunicerar och samspelar medvetet innebär det att en riktar sin 

uppmärksamhet mot något eller någon. Enligt Dahlkwist går det inte att undvika att 

kommunicera med andra människor. Kommunikation mellan människor är något som sker 

ständigt i omgivningen exempelvis genom kroppsspråk, skrift och verbalt språk, men 

samtidigt via blickar, mimik samt suckar. Säljö (2015) beskriver människan utifrån dess 

sociokulturella erfarenheter som en biologisk förutsättning för att förstå hur kunskap och 

lärande uppstår. En viktig skillnad mellan oss människor och andra varelser är att vi har ett 
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symboliskt språk som gör att vi kan berätta om erfarenheter, beskriva världen samt dela detta 

med andra. Säljö fortsätter med att genom att lyssna på varandras berättelser gör det att vi 

människor får möjlighet att bekanta oss med nya kunskaper, med andra ord att man lär sig av 

varandra och inte endast av sina egna erfarenheter. Barnet blir en del av en social gemenskap 

genom all typ av kommunikation och på så vis lär sig om omvärldens regler, normer, 

föreställningar och kunskaper.  

Enligt Tonér (2016) lär sig barn språk olika fort vilket gör teckenkommunikation till ett bra 

komplement till det verbala språket. Genom att använda tecken ges barn möjlighet till att 

kommunicera på ytterligare ett sätt än det verbala. Författaren fortsätter med förmågan att 

kunna kommunicera utvecklas i ett ömsesidigt och meningsfullt möte mellan den som håller 

på att lära sig och den som är en skickligare kommunikatör. Förmågan att kommunicera 

utvecklas på så sätt i mötet med andra. På liknande sätt beskriver Säljö (2015) den proximala 

utvecklingszonen där barnets nuvarande kunskap ställs i relation till barnets framtida kunskap 

som ännu inte erfarits genom i detta fall att en skickligare kommunikatör är behjälplig med att 

utveckla kunskapen. Inom zonen behöver barnet stöd av en mer kompetent person för att 

kunna bemästra den framtida kunskapen. Tonér (2016) belyser att vikten av att som pedagog i 

förskolan vara en bra samtalspartner eftersom detta stödjer barns språkutveckling och därmed 

befinner sig barn i en zon där förändrad kunskap sker. Författaren anser vidare att barn kan 

uttrycka allt komplexare tankar ju mer vuxna stöttar och hjälper dem med deras 

språkutveckling. Tonér menar att samspelet som sker i vardagen mellan två individer är 

grundläggande för deras utveckling. Språkutvecklingen hos barn i förskoleåldern är intensiv. 

En tydlig kommunikation möjliggör att barn få chans till delaktighet och inflytande på 

förskolan. Barns språk utvecklas även i leken och i möten med andra barn. Genom samspel 

med andra människor blir barns språkliga verktyg genom exempelvis tecken meningsfulla. 

Språket ger möjlighet till fantasi och kreativitet. Språket är på så sätt ett grundläggande 

verktyg för barns lärande (Tonér, 2016).  

2.2 Kommunikation med hjälp av tecken 

Söderlund (2013) belyser TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

Inom TAKK lånas tecken från det svenska teckenspråket och används sedan tillsammans med 

det svenska verbala språket. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

innebär att vissa ord tecknas samtidigt som en exempelvis talar eller sjunger. Inom förskolan 

används även bildstöd (se bilaga 1) som ett stöd i användandet av TAKK, vilket innebär att ett 

tecken visas i kombination med en bild samt en beskrivande text om vad som visas på bilden. 
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Detta bildstöd används i förskolan till barn som använder Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation för att göra förståelsen ännu tydligare. Bergh och Bergsten 

(1998) påvisar fördelar och nackdelar med teckenkommunikation. Fördelar är att det inte 

krävs något fysiskt hjälpmedel för att utföra tecken, samtidigt som det är lätt att lära sig och 

att förstå. Tecken är lättare än talet att utföra motoriskt och är mer konkret än talet. Att teckna 

kan vem som helst lära sig och på så vis kunna förstå den som tecknar. Andra sätt som ingår i 

TAKK är exempelvis bildstöd som är ett grafiskt kommunikationssätt, men som är svårare att 

lära sig eftersom det endast sker visuellt. Tecken är enklare att lära sig på så sätt att det sker 

motoriskt och är därför lättare att ta till sig genom att muskelminnet används. En annan fördel 

är att barnet kan få hjälp med hur det ska forma händerna för att göra tecken. Författarna anser 

att nackdelarna med teckenkommunikation är andra personer kanske inte kan tecken vilket 

gör att de inte kan förstå det som tecknas och kan inte teckna tillbaka till barnet. Tonér (2016) 

beskriver flera fördelar med teckenkommunikation. En fördel kan vara att det inte behövs 

någon utrustning för att använda det mer än våra händer. En annan fördel är att vi kan hjälpa 

barn att lära sig tecken genom att härma den pedagog som tecknar. Tonér belyser att 

ytterligare en fördel med att använda teckenkommunikation är att vi pratar långsammare när 

vi tecknar, vilket gör att det är lättare att uppfatta och förstå orden. Berg och Bergsten (1998) 

beskriver att det är även en nackdel med teckenkommunikation om personen har 

rörelsehinder. En annan nackdel är att teckenkommunikation är att tecken bara syns medan 

det används, alltså att teckenkommunikation är dynamiskt. Bildstöd finns kvar när det har 

använts, det är statiskt.  Att teckenkommunikation är dynamiskt blir en nackdel för att det kan 

vara svårt att hinna förstå tecknet. Dessutom måste den som tecknar komma ihåg hela sitt 

teckenförråd för att kunna använda det rätt. Bergh och Bergsten anser att barn ofta har svårt 

för att minnas hur tecken tecknas, vilket gör att det inte är vanligt att barn tecknar spontant.  

Heister Trygg (2010) anser att man kan kommunicera genom att forma tecken med händerna. 

Att kommunicera med händerna kan innebära teckenspråk och tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK). Nedan visas en tabell på skillnaderna mellan 

teckenspråk och TAKK utifrån Tonérs (2016) tolkning av vad de båda innebär. Teckenspråk 

har bland annat status som ett eget språk medan TAKK bygger på huvudord i meningar i 

kombination med tecknet som synliggörs.  
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Teckenspråk TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation)  

Förstaspråk för döva Används parallellt med tal 

Har status som eget språk Är ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt 

Egna språkliga regler, egen 

grammatik  

Bygger på svensk grammatik 

Alla ord tecknas Huvudorden tecknas 

Tabell 1 visar skillnaden mellan teckenspråk och TAKK, hämtad från Tonér (2016, s. 20) 

2.3 Hur uppstår kommunikation?  

Enligt Svensson (2009) är språket av betydelse för människans utveckling, eftersom språket 

bidrar till att vi får kontakt med andra genom att kommunicera med varandra på olika sätt. 

Svensson (2012) belyser att förskolan ska stödja barns språkutveckling, främst barn med 

flerspråkighet eftersom det är vanligt att de möter svenska språket först i förskolan. Det står 

även om vikten av att öka kunskapen hos förskollärare för att bidra till att flerspråkiga barns 

kunskaper i svenska och modersmål utvecklas. Enligt Sherma och Torres-Crespo (2015) kan 

kunskaperna i svenska utvecklas med teckenkommunikation. När barn exponeras av ett nytt 

språk med tecken bidrar det till att underlätta förståelsen för ett nytt språk. Westerlund (2009) 

menar att språkförståelsen finns hos barn innan språkanvändningen, vilket gör att yngre barn 

har många ord som de förstår långt innan barnet säger sitt första ord. Hela livet kommer 

människor att möta ord som vi förstår men själva inte använder. Bergh och Bergsten (1998) 

anser att teckenkommunikation ska användas även innan barnet har börjat prata för att barnet 

ska få ett passivt ordförråd. Detta ordförråd kan barnet använda när det sedan börjar prata. 

Westerlund (2009) uttrycker att barnets talmotorik, som är något finmotoriskt, måste 

utvecklas innan barnet kan säga de ord som det redan har lärt sig innebörden av. Författaren 

anser även att motoriken som behövs för att prata är mer avancerad än den som behövs för att 

göra gester, eftersom motoriken för tal är finmotorik och motoriken för gester är grovmotorik. 

Tonér (2016) betonar vikten av att tecken skapar möjligheter till att använda flera sinnen 

samtidigt för att öka språkförståelsen hos ett barn i förskolan. Dysthe (2003) anser att 

kommunikation och språk är ur ett sociokulturellt perspektiv grundläggande för tänkandet och 

lärandet. Genom att barn från tidig barndom bland annat samverkar, samtalar och härmar 

andra får barnet till sig ny kunskap.  

Tonér (2016) anser att barn behöver ”bada” i tecken så som vi “badar” dem med verbala ord. 

Toth (2009) menar samtidigt att det innebär att vi ger barn lika förutsättningar för att teckna 
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som för att lära sig prata verbalt. Tecken har enligt Tonér (2016) en mer konkret och tydlig 

koppling till innebörden av ordet än vad det verbala ordet har, vilket bidrar till att förståelsen 

stärks. Språket blir mer förståeligt för den som har svårt att förstå innebörden av orden om 

teckenkommunikation används. Om man har någon utmaning i sin språkutveckling har man 

oftast lättare för att se “orden” än att höra orden. Ett barn med språkförsening har exempelvis 

lättare för att ta till sig ett ord om det ser en annan person utföra ordet med hjälp av händer. 

Orden känns och syns i kroppen när teckenkommunikation används. Tonér uttrycker att barn 

oftast kan hålla fokus lättare vid tecknande om ögonkontakt bibehålls. Att lära barn teckna 

ökar chanserna för att få en bättre ordförståelse. Författaren menar att när barn blir 

introducerade för ord genom tecken och tal ges barn möjlighet till att kunna uttrycka sig på 

flera olika sätt. Genom att använda sig av tecken i förskolan kan tecken fungera som en 

brygga mellan språken för barn som är flerspråkiga. Förskolan kan stötta språkutvecklingen i 

svenska och i barnets modersmål genom att använda sig av teckenkommunikation.  

Svensson (2012) belyser att barn behöver möta ett varierat språk tidigt i livet för att kunna få 

ett stort ordförråd. Det är grundläggande för språkutvecklingen att ha ett rikt ordförråd. Tonér 

(2016) anser om ett barn på förskolan riskerar att ha en språkförsening kan tecken användas 

som ett komplement till inlärningen av det verbala språket. Användandet av 

teckenkommunikation kan stimulera utvecklingen av språket då barnet inte behöver känna 

frustration över att inte kunna göra sig förstådd eller förstå vad andra säger. Tonér anser 

vidare att lärandet av tecken ska ske i naturliga situationer och inte i särskilda 

träningssituationer för att öka förståelsen för tecken. Toth (2009) anser att alla har nytta av att 

lära sig tecken. Författaren anser detta eftersom det gynnar de som har något språkligt hinder 

eftersom tecken bidrar till att alla kan kommunicera med varandra.  Tonér (2016) menar att 

förskolan har större möjlighet att kunna möta alla barn om förskolan använder sig av tecken, 

vilket har betydelse i förskolan eftersom språkutvecklingen kan följas upp genom 

dokumentation av olika uttrycksformer. Tonér (2016) anser att språk och 

kommunikationsförmågan stärks genom att ha fokus på samspel och språk under vistelsetiden 

i förskolan. Det krävs att det finns pedagoger som är medvetna och uppmärksamma om barns 

utveckling. 

Den vuxne bör enligt, Tonér (2016), ligga steget före barn på språklig nivå både i 

meningsbyggnad och ordförråd. Den vuxne ska ligga steget före när det gäller tecknade 

antalet ord samt svårighetsgrad i en mening. Säljö (2015) belyser utvecklingszoner, att barn 

behöver stöd i att ta sig från sitt kunnande till den zon där okunnighet uppstår. Inom den 
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proximala utvecklingszonen får barnet stöd av den mer kompetenta personen, vilket innebär 

att den vuxne behöver ha ett mer avancerat ordförråd som barn sedan kan utmanas i och på så 

sätt utveckla sitt eget språk.  

Tonér (2016) menar att det är av stor vikt att även vuxna tecknar när de pratar med varandra 

för att synliggöra tecken ännu mer i förskolan. Barn som använder tecken under sitt första år 

börjar teckna två-ordsatser mycket tidigare än vad de hade kunnat säga samma sak verbalt. 

Tonér menar vidare om att barn inte behöver teckna helt rätt, utan det viktiga är att 

omgivningen förstår innebörden av barnets tecken och bekräftar det genom att teckna rätt. 

Flera ord kan ha olika tecken, då är det att föredra det tecknet som är motoriskt lättast. När 

vuxna ska välja mellan två teckensynonymer är det bäst att välja det som har den mest 

logiska/visuella kopplingen till ordet. Det är även bra att använda sig av persontecken, det vill 

säga ett tecken man gör för sitt namn istället för att bokstavera det. Används persontecken kan 

personer benämnas med namn även om barnet inte kan säga sitt eller någon annans namn. 

Persontecknet är något som kan associeras med respektive person, exempelvis en som gillar 

hästar kan ha tecknet för häst som sitt persontecken. Tonér anser vidare, att när man använder 

sig av persontecken och har ett grundläggande teckenordförråd ges möjligheter till att 

använda sig av tecken i vardagen. Allteftersom kommer barn och vuxna kunna teckna i flera 

olika situationer och på så vis kunna tillgodose fler kommunikativa syften. Genom att 

använda persontecken och ha grundläggande teckenordförråd möjliggörs upptäckten av vilka 

ytterligare tecken som kan behöva läras. Barn får en god möjlighet till att lära sig tecken om 

tecknandet upprepas i vardagliga situationerna på förskolan eftersom barn lär sig tecken i 

både vardagliga situationer t.ex. vid matsituationer, av- och påklädningssituationer samt i 

undervisningssyfte.  

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie används det sociokulturella perspektivet i synnerhet de begrepp som är 

centrala. De begrepp vi använder oss av är proximala utvecklingszonen och mediering. Enligt 

Säljö (2017) kommer det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskys arbeten om språk, 

lärande och utveckling.  

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2015) belyser proximala utvecklingszonen med tre olika zoner som används vid 

inlärning. Människan befinner sig i första zonen när den lär sig kunskap om något specifikt. I 

den andra zonen får människan hjälp av någon, som är innehavarande av kunskapen, att lära 
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sig den nya kunskapen. I den tredje zonen har människan lärt sig den nya kunskapen. Säljö 

(2017) beskriver den proximala utvecklingszonen som att se lärande och utveckling som en 

ständigt pågående process. Resultatet av processen visar att utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv uppstår samspel och lärande, vilket är grundläggande för att komma vidare i de 

olika utvecklingszonerna. Ny kunskap erövras genom att den okunnige samspelar med en mer 

kompetent människa som sedan vägleder till att ny kunskap skapas.  

 Säljö (2014) menar att medierar är ett begrepp som kommer från det tyska ordet Vermittlung 

som betyder förmedla. Författaren anser att begreppet mediering utgår från vårt tänkande som 

påverkas av den kultur människan lever i. Människor skapar erfarenheter tillsammans med 

andra. Tillsammans hjälper vi människor varandra att förstå omvärlden och tolka hur den 

fungerar. Utbyte av kunskap sker när omvärlden tolkas, medieras, tillsammans med andra. 

Säljö (2017) beskriver mediering med att människor använder oss av olika verktyg, som 

förklaras nedan för att förstå varandra och det samhälle vi lever i. Verktyg som används är 

antingen materiella eller språkliga. Med språkliga verktyg menas mentala verktyg där olika 

teckensystem eller symboler ingår. Dessa kan användas för att utveckla vår kommunikation 

och tankeförmåga i samspel med andra människor. De språkliga verktygen formas av vilka 

erfarenheter som skapas och kan ändras över tid. Språk som ett medierande verktyg handlar 

inte, enligt Säljö, om nationella språk som svenska utan om ett flexibelt teckensystem. Detta 

teckensystem använder människan sig av för att kunna förstå sin omgivning, uttrycka sig eller 

fördjupa sin förståelse. Säljö (2015) uttrycker att genom olika former av kommunikation samt 

samspel mellan människor sker mediering. Grunden för mänsklig kunskapsbildning är att 

kunna se världen ur olika perspektiv genom att använda olika medierande redskap bland annat 

genom språk och bilder. Språk som ett medierande verktyg kan kopplas till användandet av 

tecken för att förmedla vidare ett budskap, vilket leder till vårt syfte samt följande 

frågeställningar: Hur motiverar förskollärarna användandet av teckenkommunikation och hur 

beskriver förskollärarna att de använder teckenkommunikation i förskolan?  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att utveckla kunskap om förskollärares användning av 

teckenkommunikation i förskolan.   

Hur motiverar förskollärarna användandet av teckenkommunikation? 

Hur beskriver förskollärarna att de använder teckenkommunikation på förskolan? 
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4. Metod    

I detta kapitel redogörs metodvalet med utgångspunkt i studiens syfte och vilket 

tillvägagångssätt som använts under urval. Vidare skildras genomförandet av datainsamlingen 

som skett genom intervjuer av förskollärare. Därefter följer en beskrivning av databearbetning 

och analys av det insamlade datamaterialet. Slutligen redogörs studiens kvalité och de etiska 

aspekterna.  

4.1 Val av metod 

Yin (2013) anser att huvudsyftet i kvalitativ forskning kan vara att den återger deltagares 

synsätt och åsikter. En kvalitativ studie kan handla om alla händelser från livet. Genom en 

kvalitativ metod har vi valt att genomföra intervjuer med förskollärare.  All data i den 

kvalitativa studien som samlats in, bearbetats och presenterats kommer från förskollärares 

beskrivningar. En kvalitativ studie enligt Bryman (2018) bygger på observationer, intervjuer 

eller analyser av text, därför har vi valt att använda oss av intervjuer.  I denna studie används 

intervjuer som kvalitativ metod för att indirekt studera intentioner, upplevelser och tankar hos 

förskollärarna i studien. En fördel med kvalitativ metod är enligt författaren att man kan börja 

analysera innan all data har samlats in.  

4.1.1 Intervjuer  

I studien används kvalitativa intervjuer, vilket enligt Bryman (2018) innebär att antalet 

intervjuer inte behöver fastställas på förhand. Det innebär att intervjuerna kan börja avta 

enligt författaren när svaren på intervjufrågorna blir återkommande. Enligt Bryman (2018) 

kan det vara en del i semistrukturerade intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar att kvalitativa intervjuer är en lämplig metod om intervjufrågorna ska kunna justeras 

mellan de olika intervjutillfällena. Med kvalitativ metod kan samtidigt följdfrågor ställas 

under intervjuerna för att skapa möjligheter till mer fördjupade svar. Vid användandet av 

öppna frågor undviks ja och nej svar samtidigt som förskollärarna har möjlighet att ge längre 

och mer utförliga svar på intervjufrågorna. Under intervjuerna användes en intervjuguide (se 

bilaga 3) som enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är nödvändigt för att hålla en röd 

tråd i intervjufrågorna.  

4.2 Urval 

I vår studie deltar sex förskollärare, från tre olika förskolor, som är i kontakt med 

teckenkommunikation i förskolan. Det innebär att de någon gång under i profession har varit i 
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kontakt med teckenkommunikation. Enligt Bryman (2018) är det ett strategiskt urval eftersom 

personerna har valts utifrån en förkunskap om teckenkommunikation. Förskolechefer 

kontaktades som vi visste ansvarar för förskolor som dagligen använder sig av 

teckenkommunikation. Förskolecheferna tillfrågade förskollärare på deras enheter, för att se 

om det fanns några som var villiga att delta i studien. En del av förskollärarna som 

intervjuades var bekanta för oss sedan tidigare. Förskollärarna som intervjuades kommer från 

kommunala förskolor i en stad i södra Sverige. 

4.3 Genomförande 

Två förskolechefer kontaktades via mail och informerades om att vi gör ett examensarbete om 

teckenkommunikation i förskolan. De delgavs syftet med vår studie och att vi önskade 

komma i kontakt med förskollärare att intervju som har erfarenhet av teckenkommunikation. 

Därefter informerades de om att vi önskade att intervjuerna skulle ske när förskollärarna har 

personalmöte eller planering för att de inte ska behöva lämna barngruppen. Den ena 

förskolechefen meddelade att vi själva kunde ta kontakt med förskollärare inom dennes 

område. Den andra förskolechefen återkom med en lista på de förskollärare som ville delta. 

Vi fick svar via mail vilka förskollärare som accepterade att delta i studien. Därefter kom vi 

överens tillsammans med förskollärarna om vilken tid och plats som var mest lämplig. Inför 

intervjutillfället informerades förskollärarna om de etiska ställningstaganden och att all data 

ska vara konfidentiellt. Förskollärare fick därefter fylla i ett samtyckeskrav (se bilaga 2). 

Under samtliga intervjuer har en av oss styrt samtalet efter den framskrivna intervjuguiden. Vi 

har valt att båda två närvarar under samtliga intervjuer där en av oss intervjuar utifrån vår 

intervjuguide (se bilaga 3) medan den andra för stödanteckningar (se bilaga 4). Personen som 

för stödanteckningar har även möjlighet att inflika med följdfrågor om det uppkommer sådana 

under intervjuerna. Mallen för stödanteckningar består av en tabell där alla frågor finns i 

varsin rad i kolumnen till vänster. Det finns tre kolumner till som har rubrikerna svar på 

frågor, följdfrågor och svar på följdfrågor. I dessa tre kolumner kunde stödanteckningar 

skrivas utifrån varje rubrik till varje fråga samt följdfrågor och svar på dessa. Under 

intervjuerna användes två mobiltelefoner för att spela in ljudupptagningen. Efter intervjuerna 

överfördes ljudinspelningarna till en extern hårddisk och ljudfilen raderades därefter från 

mobiltelefonerna. Mobiltelefonerna var inställda på ljudlöst samt vibrationslöst för att 

undvika störmoment under intervjun. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer som var totalt 

84 minuter långa. Transkriberingarna blev på sammanlagt 37 sidor. 
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Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas, vilket enligt Bryman (2018) innebär att 

allt som sägs skrivs ut. Det är centralt att till analysen av studien ha den fullständiga intervjun. 

I transkriberingen och studien benämner vi deltagarna som förskollärare eller hen.   

4.4 Databearbetning och analys 

Under studiens gång har intervjuer varvats av analysarbete med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet där framförallt mediering och den proximala utvecklingszonen 

har legat i fokus. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) uppnåddes en så kallad 

mättnad i intervjusvaren när återkommande svar uppstod. Vi har utgått från Rennstam och 

Wästerform (2015) tillvägagångssätt i databearbetningen som innebär sortera, reducera samt 

argumentera i databearbetningen. Eriksson-Zetterquist och Arne (2015) benämner det som en 

fördel i analysarbetet när intervjuer transkriberas av samma person som har genomfört själva 

intervjun. Enligt Öberg (2015) underlättar det analysarbetet om transkriberingen sker under 

samma dag som intervjun ägt rum. Om transkribering sker samma dag underlättar det för 

intervjuaren att komma ihåg innehållet i intervjun.  

Vi har gjort en tematisk analys som innebär att få syn på det som verkar betydelsefullt för den 

som blir intervjuad (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén, 2014). Teman kan vara sådant som 

intervjuaren återkommer till i sitt berättande. Det kan vara betydelsefullt att göra en tematisk 

analys om det är av intresse att veta hur flera förskollärare förhåller sig till samma företeelse.  

Bryman (2018) menar att teman kan bestå av flera olika koder. Nedan redogörs stegvis för hur 

vi bearbetat vår data. 

I första steget i bearbetningen av data transkriberades intervjuerna. Den av oss som hade 

intervjuat transkriberade även intervjun. Därefter skrevs allt ut som sades ordagrant i 

transkriberingarna.   

I andra steget skrevs transkriberingarna ut och färgkodades utefter varje intervju. 

Färgkodningen skapades för att underlätta att skilja på vilken förskollärare som tillhörde 

respektive intervju. Detta gjorde vi för att enklare kunna hitta tillbaka till rätt intervju om vi 

behövde se något svar i ett större sammanhang. Likaså om förskollärarna ville avbryta sin 

medverkan underlättade det för oss att kunna urskilja respektive förskollärares svar.  

Tredje steget var att vi klippte ut de olika intervjufrågorna som hörde samman med svaren vi 

fått i transkriberingen.  

I det fjärde steget sorterades materialet genom att vi läste igenom frågorna och skapade olika 

koder som förekom i förskollärarnas svar. Sedan sorterades svaren upp utefter de koder som 

skapats genom att lägga respektive svar i tillhörande koder. De olika koderna som skapades 



  

13 

 

var kommunikation, teckenkommunikation, teckenkommunikation i förskolan, varför 

teckenkommunikation, förskolans läroplan, språkutveckling, fördelar/nackdelar samt en kod 

som vi kallar förskollärares ingång till teckenkommunikation. Dessa koder skapades för att 

kunna strukturera svaren i våra transkriberingar.  

I det femte steget reducerades den data som var överflödig och arbetade fram ett resultat 

utifrån våra koder baserat på våra transkriberingar.  

I det sjätte steget ordnade vi denna text efter våra frågeställningar med tillhörande 

underrubriker. Empirin reducerades även genom att plocka bort det som inte kändes relevant 

utefter våra frågeställningar. Därefter diskuterandes vår data på nytt och ställdes i relation till 

frågeställningarna, vilket resulterade i våra teman. Resultatet presenteras i löpande text med 

citat från intervjuerna.  

4.5 Studiens kvalité   

I studien har Yardleys (2000) fyra kriterier för god kvalité behandlats. De är enligt följande: 

Sensitivitet kring sammanhanget: förskollärares perspektiv, relevant litteratur, etiska 

övertaganden som berör teori.  

Åtaganden och strikthet: kunskap inom metodval, fördjupning i analysdelen samt ett fördjupat 

engagemang för ämnet. 

Klarhet och sammanhang: ett reflekterande förhållningssätt samt tydlighet kring syfte, metod 

och resultat.  

Inverkan och relevans: betydande roll i teorin, samhället och politiker kring studien.  

Dessa kriterier har används som vägledning under vår studie kring teckenkommunikation i 

förskolan. Sensitivitet kring sammanhanget har använts för att ta hänsyn till förskollärarnas 

integritet genom att förskollärarna har blivit upplysta om de är avidentifierande i studien. När 

det gäller åtagande och strikthet har dessa beaktats genom att vi delgav förskollärarna 

ämnesbilden i förväg. Ett reflekterande förhållningssätt samt vårt engagemang har haft stor 

inverkan för studiens kvalité via vår anpassningsförmåga för att nå ut till förskollärare som 

var villiga att delta i våra intervjuer. För att uppnå inverkan och relevans grundar sig studiens 

kvalité på att skapa mer kunskap kring ämnet genom att synliggöra hur tecken används. 

Vidare har metodvalet bidragit till en tillförlitlighet där förskollärarna har bidragit med 

kunskap kring ämnet som de erfarit genom ett långsiktigt arbete med tecken. Inom studiens 

kvalité har nya teoretiska kunskaper tillägnat oss via förskollärarnas svar i intervjuerna. En 
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kvalitativ studie är därför relevant då människor uppfattar olika och kan på så sätt tillsammans 

ge en bred bild av ett ämne (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). 

För att tillgå en bättre tillförlitlighet i transkriberingen användes stödanteckningar till varje 

intervju. Detta för att säkerhetsställa materialet i ljudinspelningen (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015).  

4.6 Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann (2014) belyser om informerat samtycke, vilket innebär att man ska 

informera den som ska intervjua om syftet med studien, att det är frivilligt att delta, att det är 

konfidentiellt samt om publiceringen av studien. Enligt författarna innebär konfidentialitet att 

sådant som kan identifiera förskollärarna inte ska avslöjas. Information om konfidentialitet 

sker genom bland annat ett missivbrev som vi samt förskollärarna ska underteckna.  

I vår studie har vi utgå ifrån de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) belyser. De 

fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska ge information om vilka 

möjligheter förskollärarna har och vad deras uppgift i studien är. Förskollärarna ska få 

information om att de kan få avbryta när de vill och att studien är frivillig. Samtyckeskravet 

handlar om att vi måste få samtycke av våra förskollärare att de vill delta i studien. Vi får inte 

påverka förskollärarnas beslut om att delta eller avbryta sin medverkan i studien. 

Vetenskapsrådet menar vidare om konfidentialitetskravet som innebär att “All personal i 

forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 

uppgifter” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Konfidentialitetskravet innebär, enligt 

Vetenskapsrådet (2002), även att alla uppgifter om förskollärarna ska kunna identifieras. 

Nyttjandekravet handlar om att enskilda uppgifter inte får utlånas eller användas för andra 

icke-vetenskapliga eller vetenskapliga syften och även inte för kommersiellt bruk.  

Personuppgifter får heller inte användas för åtgärder eller beslut som påverkar personen.  
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5. Resultat   

Genom förskollärarnas beskrivningar om användandet av teckenkommunikation i förskolan, 

har resultatet bearbetats fram utifrån studiens frågeställningar: Hur motiverar förskollärarna 

användandet av teckenkommunikation samt hur beskriver förskollärarna att de använder 

teckenkommunikation på förskolan? Vidare har empirin analyserats utifrån en tematisk analys 

genom att använda kodning. Resultatet redogörs i två sammanställda rubriker som består av 

studiens frågeställningar, med fem tillhörande underrubriker. 

5.1 Hur motiverar förskollärarna användandet av teckenkommunikation? 

En förskollärare gjorde en jämförelse mellan hur man skriver fram en inköpslista med hur 

teckenkommunikation används. När en inköpslista skrivs är det alltid det viktigaste som 

skrivs ner för att konsumenten ska komma ihåg vad som ska inhandlas.  

Det här med att markera ordet, att det gör ju att när man markerar eller förtydligar 

det här ordet så blir det ju lättare för det här barnet att man hänger, det blir något 

att kroka upp minnet på, att få en förståelse för det att man kommer ihåg lättare, 

så det är ju därför man gör de här markeringarna på vissa ord. Det är som när du 

skriver en inköpslista, så skriver du ju bara det som ska handlas i punktform och 

inte i en lång löpande text för det blir ju svårare att komma ihåg och hitta det som 

du ska handla. (Förskollärare 5) 

En förskollärare berättar att teckenkommunikation är tecken som stöd och tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation. Barn får en annan förståelse då det används. 

Tecken är ett extra stöd till det verbala språket, ett så kallat hjälpmedel, vilket kan liknas med 

exemplet om inköpslistan.  

Resultatet belyser att ett flertal förskollärare berättar att de har arbetat så länge med tecken på 

förskolan att barn har blivit mer nyfikna och kan komma och undra över hur vissa ord 

tecknas. De motiverar att användandet av det uppstår när barn uttrycker på förskolan att det är 

roligt att teckna vilket gör att det är lättare för barn att ta till sig det. En förskollärare menar att 

de använder extra mycket tecken nu eftersom de har ett barn med hörselnedsättning, vilket 

skapar en motivation till att vilja kommunicera med detta barn. I början när de använde tecken 

var det bara vid enstaka tillfällen medan det nu sker i flera vardagssituationer. Innan de stötte 

på tecken fick pedagoger upprepa orden flera gånger men nu kan de förtydliga sina ord med 

tecken och därför behövs inte upprepning på samma sätt.  
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Analysen tyder på att de motiverar användandet av teckenkommunikation med att de anser att 

alla barn har nytta av tecken. Förskollärarna är även överens kring att det borde användas mer 

teckenkommunikation på förskolan, där tecknandet sker mer naturligt. Resultatet belyser att 

när det sker mer naturligt ökar användandet av tecken hos barn. De gav många motiv till 

varför teckenkommunikation ska användas på förskolan. Ett av motiven till att använda 

teckenkommunikation var för att ge barn de bästa förutsättningarna för att kunna göra sig 

förstådda. En förskollärare säger som exempel, om ett barn är törstigt är det lättare för den att 

teckna törstig än att säga det verbalt. En del barn kan ha svårt för att säga förlåt men kan 

istället teckna ordet, menar en förskollärare. Det är dock av stor betydelse att barnet ha fått 

lära sig innebörden av ordet förlåt. 

5.1.1 Vilka är i behov av tecken? 

Under intervjuerna lästes ett citat från förskolans läroplan (se intervjuguide, bilaga 3). Citatet 

handlade om att det ska ges förutsättningar för barn som är döva, har hörselnedsättning eller 

av andra skäl har behov att utveckla teckenspråk. I samband med citatet undrade vi studenter 

över vad förskollärarna tror att innebörden "av andra skäl" är. Flera förskollärare poängterar 

att det är skillnad mellan teckenspråk och teckenkommunikation. De säger först att det är från 

den nya läroplanen och att de därför inte har hunnit sätta sig in i det. Andra skäl kan vara att 

det skiljer sig bland barn där den ena är i behov av tecken på grund av flerspråkighet medan 

den andra är i behov av det på grund av sin ålder, menar en förskollärare. De motiverar med 

att det kan handla om barn med någon språkstörning men att det även kan vara något annat 

som påverkar barn så att det inte kan kommunicera verbalt. En förskollärare säger:  

Nej men då får man lite ta reda på vad det barnet behöver. Liksom lägga 

stimulansen där då. Om nu vår lilla flicka det är lite hörselnedsättning där. Om det 

skulle vara andra skäl så får man skaffa sig lite kunskap om det så man vet 

liksom. Hur man kan bemöta just det barnen. För bilder, det har vi ju mycket där 

inne lite större så som vi kan peka på just. (Förskollärare 3) 

Resultatet belyser att de menar att det är bra att det har kommit till i den nya läroplanen om 

teckenspråk för att det är lika viktigt att alla barns behov av språk tillgodoses. Tecken i 

teckenkommunikation kommer från teckenspråket, tydliggör en förskollärare. Hen motiverar 

med att i framtiden kanske de även syftar på teckenkommunikation i läroplanen och inte bara 

teckenspråk. Utifrån analysen tyder det på att en del förskollärare anser att det kan vara så att 

Skolverket syftar på teckenkommunikation i citatet, och då anses det gälla alla barn i 
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förskolan. Det kan vara barn med någon funktionsvariation, barn som kommer från en annan 

kultur eller har annan etnicitet. Förskolläraren säger att om de bara syftar på teckenspråk i 

citatet så kan ”andra skäl” syfta på någon annan typ av funktionsvariation än det som 

framkommer i citatet. Förskolläraren säger dock att för barn med dövhet eller barn med 

hörselnedsättning är det teckenspråk som används. Till barn med annan funktionsvariation 

exempelvis Downs syndrom är det teckenkommunikation som används för att stödja 

språkutvecklingen. Om citatet från läroplanen däremot syftar på teckenspråk har hen svårt att 

se vad ”andra skäl” innebär. Däremot kan ”andra skäl” innebära att barnet inte har det verbala 

språket eller har ett annat modersmål. Det kan även vara autism eller Downs syndrom, anser 

en förskollärare, men om det är det ”äkta” teckenspråket som menas behövs det en resurs 

eftersom det är ett mer avancerat språk att lära sig.  

5.1.2 Tecken i förhållande till språkförståelse 

Resultatet visar att förskollärarna är överens om att tecken stimulerar språkinlärningen och 

tydliggör det talade språket, vilket möjliggör tecken som ett redskap till att kommunicera. Om 

ett barn har en språkstörning kan det vara lättare att göra tecken än att tala verbalt. De anser 

att barn lär sig språket snabbare om de får ett tecken kopplat till ordet. Det kan finnas barn 

som på något sätt har svårt att kommunicera med andra och då är det bra om tecken kan 

användas för att förstärka ord. Anledningen att använda det i förskolan behöver inte hänga 

ihop med att barn har ett annat modersmål eller är i början av sin språkutveckling. Det kan 

finnas andra sätt till hur barn kommunicerar sinsemellan där teckenkommunikation kan 

användas som stöd för att öka språkförståelsen. En förskollärare anser att det kan hjälpa barn 

med språkförståelsen till hundra procent. Analysen tyder på att det kan vara barn som har 

svårt att höra och därför har svårt att förstå men tack vare tecken får de en chans att se orden. 

Det hjälper till att utöka ordförrådet. Tecken anses bra för språkförståelsen för att vi benämner 

orden på ett annat sätt genom att synliggöra ordet och öka ordförrådet, belyser ett flertal 

förskollärare. Det blir en mer medveten kommunikation med barn när tecken används 

samtidigt som vi pratar verbalt, vilket förskollärare 2 uttrycker:  

Men det förtydligar det vi säger. Det blir mer tydligt det man säger och att man 

visar samtidigt och sen att man själv får tänka till att man har korrekt svenska så 

att säga. (Förskollärare 2) 

Resultatet visar att tecken gör att de som tecknar tänker till så att språket blir mer tydligt och 

korrekt, vilket hjälper barn med språkförståelsen. På samma sätt är det en fördel att den som 



  

18 

 

tecknar saktar ner i sitt tal när den tecknar. Fullständiga meningar behöver fortfarande 

användas för att språket inte ska uppfattas som ordfattigt. Exempelvis behöver förskolläraren 

säga jag vill ha en blå bil även om hen endast behöver teckna blå bil.  

Tecken bidrar även till språkförståelsen då det är flera sinnen samt muskelminnet som 

används vilket gör att det blir lättare att komma ihåg ett ord. En förskollärare menar att barn 

lär sig tecken snabbt, vilket tyder på en fördel till varför det ska användas. Ett barn behöver ha 

hört ett ord ett antal gånger för att förstå det, men i arbetet med tecken lär sig barnet ordet 

snabbare. En annan fördel är att barn som inte har det verbala språket ändå kan uttrycka sig 

tack vare teckenkommunikation, vare sig barnet är litet eller har ett annat modersmål. 

Resultatet tyder på att flera förskollärare anser att en fördel med tecken är att det som sägs 

förtydligas. Barn får en möjlighet till att kunna kommunicera om det har lärt sig att använda 

tecken. 

En förskollärare ger ett exempel kopplat till ett språkutvecklande arbetsmaterial som heter 

Före Bornholmsmodellen. I Före Bornholmsmodellen används bland annat rim. Om barnet 

ska rimma på hatt kan det vara svårt att komma på vad det kan rimma på. Pedagogen kan då 

göra tecknet för katt och då kommer barnet på hatt och katt. Förskolläraren fortsätter med att 

det är en fördel att kombinera tal, tecken, åskådningsmaterial eller bildstöd för att förtydliga, 

vilket ger barn förståelse på en ny nivå. Ibland kan barn ha svårt att hitta ordet eller att förstå 

innebörden av ordet och då kan det vara till hjälp om en pedagog tecknar samtidigt. Med 

åskådningsmaterial menas ett material som används för att förtydliga det som sägs. Ett 

exempel på åskådningsmaterial kan vara handdockor som används under tiden man pratar 

verbalt.  

5.1.3 Tecken som ingång till kommunikation 

Kommunikation kan vara flera saker enligt förskollärarna i studien. Exempelvis att samtala på 

olika sätt, det kan vara kroppsligt, muntligt och skriftligt, mimik, tecken och tal. 

Kommunikation är när det på något sätt går att förmedla något. I kommunikationen behövs 

inget svar från den andra, envägskommunikation kan på så sätt förekomma. Kommunikation 

kan även ske när en person vänder sig bort från en annan, menar förskollärarna i studien.  Att 

samspela på olika sätt är också något som ingår i kommunikation. När två barn tittar på 

varandra och deras ögon glittrar är det också kommunikation enligt en förskollärare. Många 

anser att man tar förgivet att alla kan säga vad de tycker och tänker, men alla har inte talet 

eller är bara i början på språkutvecklingen. Det är därför viktigt att erbjuda andra 
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kommunikationsmedel än bara det verbala språket, vilket kan innebära exempelvis tecken 

eller bildstöd säger ett flertal förskollärare. Kommunikation är också samtal, exempelvis 

mellan barn och personal. Genom att ge barn ord på vägen skapas en vägledning för dem. 

Resultatet belyser att förskollärarna sammanfattar kommunikation som när ett budskap kan 

förmedlas och uttryckas på olika sätt, och förutsätter att man uttrycker sig på olika sätt.  

Utifrån analysen blir det synligt att samtliga förskollärare inte kunde komma på något som de 

anser är negativt med att använda sig av teckenkommunikation i förskolan. Dock berättar en 

förskollärare att de mött vårdnadshavare i förskolan som inte vill att deras barn ska teckna, 

men förskolans argument var att när barnet lärt sig prata mer verbalt kommer barnet sluta att 

teckna. Barnet slutar teckna eftersom det går fortare att prata än att teckna när barnet har 

utvecklat det verbala språket. En annan fördel är att barn kan ta in orden med flera sinnen då 

tecken används samtidigt som talat språk. En förskollärare uttrycker:  

Det ger ju dem både ett motoriskt minne för ordet att man gör rörelser och det 

tillsammans med att man uttrycker det så det är ju fler sinnen och muskelminne 

och allting som vävs in i det. Så då förstärker man ju det och det har lättare för att 

fastna. (Förskollärare 6) 

Hen tillägger att tecken inte får ersätta talet utan ska ske i kombination med varandra. En 

fördel är när pedagogerna tecknar och förstärker orden och barn sen kommer och använder 

det tillbaka då de själva inte kan uttrycka ordet verbalt. Det är en fördel att använda tecken 

kontinuerligt i förskolan eftersom man aldrig vet när det kommer ett barn som behöver hjälp i 

språkutvecklingen. Samtidigt säger en förskollärare att all kommunikation är positiv, och 

tecken är en väg att öka förståelsen barn sinsemellan samt mellan barn och pedagog. Det gör 

att de yngre barnen i förskolan också får ytterligare ett sätt att uttrycka sin del i mötet med 

kommunikation. Att fler än ett barn tecknar stärker barnets identitet eftersom tecknandet ger 

barn ökat självförtroende och självkänsla till att kommunicera. Barn kan göra sig förstådda 

utan att ha uttryckt sig verbalt. Resultatet visar att tecken är bra oavsett om barnet har en 

hörselnedsättning eller har ett annat modersmål. Det är lika användbart med tecken för yngre 

barn som för äldre barn. Mångkulturalitet, svårt med det svenska språket, hörselnedsättning 

eller andra funktionsnedsättningar är anledningar till varför de arbetar med 

teckenkommunikation på en förskollärares förskola. Först användes det bara för att behovet 

fanns men sen även på grund av intresse från barn. En förskollärare tycker att 

teckenkommunikation ska användas i förskolan i framtiden för att de ser redan i förskolan att 
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det hjälper barn med deras språkutveckling. Förskollärarna i vår studie beskriver 

teckenkommunikation som något som används för att förtydliga kommunikationen.  

Sammanfattningsvis utifrån frågeställningen hur motiverar förskollärarna användandet av 

teckenkommunikation beskriver de att de sett olika behov genom åren som de arbetat som 

förskollärare, vilket har bidragit till att de har motiverat sitt användande ännu mer. Resultatet 

visar att förskollärarna kan se en skillnad i språkförståelsen när tecken används som ett stöd i 

förskolan. Resultatet belyser även att flertalet förskollärare ser tecken som en ingång till att 

barn ska kunna kommunicera lättare med både varandra samt med pedagogerna utifrån deras 

olika behov. De belyser även att de behöver argumentera för hur det kommer sig att de arbetar 

med teckenkommunikation då vårdnadshavare har ställt sig kritiska till användandet av 

tecken.  

5.2 Hur beskriver förskollärarna att de använder teckenkommunikation på 

förskolan? 

Förskollärarna berättar att de använder sig av teckenkommunikation i förskolan varje dag, 

hela dagen, men olika mycket. På en förskola tecknar de inte längre bara vid samlingen utan i 

alla rutinsituationer. De använder exempelvis tecken i samlingen, vid på- och avklädning vid 

utevistelse samt vid måltiderna. En förskollärare berättar att de har ”välkommen” på olika 

språk på deras ytterdörr och även bild på tecknet ”välkommen”, eftersom bilden på tecknet 

förstärker betydelsen för alla som besöker förskolan. Hur mycket de tecknar beror lite på vad 

de gör i deras undervisning. Om de arbetar med färger tecknar de färgerna, eller vid 

sagoläsning tecknar de till sagan. En annan förskollärare menar att de på förskolan använder 

tecken i deras projekt. Projekten kan handla om känslor, ljud och teknik eller om att så fröer. 

Förskollärarna använder tecken för att förtydliga orden, menar de. Det är endast huvudordet 

eller huvudorden i en mening som man tecknar, i följande mening ”Kalle har en röd bil 

hemma”.  tecknar man därför ”röd” och ”bil. En förskollärare säger att tecken kan med fördel 

användas för att förtydliga övergångarna som sker inom förskolan. 

Många av förskollärarna hade olika beskrivningar till varför de lärt sig teckenkommunikation. 

Resultat visar att en del förskollärare har lärt sig teckenkommunikation för att det på 

förskolan fanns ett barn i behov av särskilt stöd med det verbala språket. Efter ett tag insåg de 

på förskolan att även barn med annat modersmål började härma och använde sig av tecken för 

att kunna kommunicera. När fler barn började använda sig av tecken bestämde sig 

pedagogerna för att teckna med alla barn för att gynna allas språkutveckling. En annan 
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förskollärare berättar att motiv till att hen lärt sig tecken är för att det ansågs som ett stöd i 

yrkesrollen som förskollärare. Samtidigt finns flera anledningar till att förskolor använder 

tecken, exempelvis kan det ha bestämts uppifrån, det vill säga från kommunen för att de ser 

fördelar med användandet av teckenkommunikation. En annan anledning är enligt flertalet 

förskollärare att det finns forskning som visar på att barn lär sig ord snabbare om barnet får 

tecken till ordet.  

Fördelarna är ju att dom lär ju sig snabbt ni vet säkert siffran för det, men jag har 

hört någonstans, fått jämförelsen då att om ett barn hör ett ord bara talat till sig så 

behöver man säga det ett visst antal gånger för att dom ska lära sig det. Nu 

kommer jag ju inte ihåg antalet då o sen om du lägger till ett tecken så är det ett 

antal färre gånger dom behöver höra det. Så jag menar forskning visar ju att det är 

bra, o det är ju en fördel då att man har de här tecknen. (Förskollärare 4) 

Resultatet tyder på att barn lär sig tecken snabbare än det verbala språket, vilket styrks av 

citatet ovan med att tecken bidrar till ett snabbare kunnande. Det ger barn en möjlighet till att 

kommunicera, enligt förskollärarna i studien. De anser att alla borde använda sig mer av 

tecken på förskolorna, eftersom de har sett resultat i språkutvecklingen. En del förskollärare 

menar att det är bra med tecken om ett barn är blygt och inte vill uttrycka sig verbalt, eftersom 

barnet då får ett annat sätt att visa vad det menar. I resultatet framkommer det att tecken är bra 

för det är något man alltid har med sig styrker flertalet förskollärare genom att förklara att det 

krävs inget material mer än sina händer. En av dem beskriver att tecken fungerar som en bro 

från att vara tyst till att kommunicera och få ett levande språk. Hen fortsätter med att berätta 

att barnet tecknar först, för att sedan teckna och prata samtidigt, till att sedan bara prata 

verbalt. Tecken är även bra, enligt en förskollärare, för barn som har någon form av 

språksvårigheter eller någon funktionsvariation. Det är då av stor vikt att alla på förskolan 

tecknar för att barnet lättare ska förstå vad som menas.  

5.2.2 Tecken mellan människor 

Förskollärarna berättar att de inte har planerade lärtillfällen med barnen där tecken lärs in utan 

tecken uppstår på förskolan genom att barnen härmar pedagogerna i vardagliga situationer. De 

säger att de fokuserar på några tecken i taget som de arbetar med. Det är bra, enligt en 

förskollärare, om de tecken de använder finns på bild kopplat till det användningsområde som 

det berör. Bilder på tecken som rör på- och avklädning finns i hallen där barnen klär på och av 

sig. Det är även bra om det synliggörs vilka tecken som för tillfället används mest på 
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förskolan, där inte bara ”veckans tecken” sitter uppsatt. En förskollärare berättar att de 

använder sig av handdockor till hjälp som de tecknar via ibland i samlingar för att barnen ska 

lära sig tecken. Hen säger: 

Då stoppar man i händerna i den såhär o så tecknar man o då sitter han ju i mitt 

knä o tittar på dig då. Mm och det är ju också ett bra hjälpmedel för då lär sig 

barnen ju också, o den här dockan då han, som jag har, han har även fått en 

hörapparat. (Förskollärare 1) 

Flera förskollärare styrker att det inte är ofta som barnen tecknar sinsemellan utan tecknandet 

sker ofta mellan barn och pedagog. Det förekommer att barnen tecknar med varandra vilket 

gör att en förskollärare anser att det aldrig går att lära sig för mycket av tecken. Resultatet 

tyder på att förskollärarna önskar att teckenkommunikation kunde bli något mer vardagligt i 

barnens utbildning. Analysen tyder på att flertalet förskollärare vill att det ska bli mer 

naturligt att för att alla ska hamna på en jämnare nivå i användandet av tecken. Mängden 

tecken beror på om behovet finns och vem det är som använder teckenkommunikation med 

barnen. En förskollärare säger att tecken är även bra att använda för att kommunicera kollegor 

emellan, exempelvis om någon behöver gå på toaletten så kan tecknet användas diskret 

eftersom pedagogerna då exempelvis slipper ropa på varandra och integriteten bibehålls.  

 Användande av teckenkommunikation i förskolan har gått upp och ner, menar en 

förskollärare. Det förändras hela tiden beroende på vilken barngrupp det berör. Flertalet 

förskollärare belyser att tecken användes tidigare på förskolan för ett visst barn behövde det 

men att idag tecknar personalen med samtliga barn. Som förskollärare behöver man upprepa 

det lite för att komma ihåg tecken, men oftast sitter det i ryggraden menar de. Att använda 

tecken har blivit en naturlig del i förskolans utbildning. I den kommun som en av 

förskollärarna är verksam i erbjuds alla inom förskola att gå en kurs om 

teckenkommunikation. En förskollärare anser att hens kunskaper om teckenkommunikation 

kan utvecklas mer men uppmanar samtidigt alla inom förskola att använda sig av tecken 

eftersom det gör skillnad i barnens språkutveckling. 

Sammanfattningsvis utifrån frågeställningen hur beskriver förskollärarna att de använder 

teckenkommunikation på förskolan förklarar de att dem använder tecken i både 

samlingssituationer och rutinsituationer. Samtidigt berättar de att mängden tecken som 

används dagligen beror på vad som sker i undervisningen. Resultatet tyder på att barnen 

tecknar sällan med varandra. Det är oftast barn och pedagog som har en kommunikation 
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sinsemellan med hjälp av tecken. Användandet av tecken förändras konstant eftersom 

barngruppen är föränderlig. Förskollärarna uttrycker till sist att det sker även en styrning 

uppifrån kommunen för hur mycket det som ska användas i förskolan då samtliga som arbetar 

i förskolan går en teckenkommunikationskurs under sina verksamma år som förskollärare. 
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 6. Diskussion 

I vår diskussion diskuterar vi vårt resultat utifrån studien syfte, utveckla kunskap om 

förskollärares användning av teckenkommunikation i förskolan i förhållande till studiens 

bakgrund. I diskussionen behandlas även studiens resultat utifrån bakgrunden samt 

följande frågeställningar: Hur motiverar förskollärarna användandet av teckenkommunikation 

och hur beskriver förskollärarna att de använder teckenkommunikation på förskolan?  

Slutligen diskuteras hur vår metod har påverkat vår studie och slutsatsen presenteras innan vi 

ger förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Förskollärarnas motiveringar för användandet av teckenkommunikation 

Förskollärarna, Svensson (2009) och Dahlkwist (2012) har alla synen av att kommunikation 

kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom språk, bild, gester och kroppsspråk. 

Kommunikation är enligt förskollärarna även när en samspelar på olika sätt, när en förmedlar 

ett budskap något sätt. Däremot menar Svensson (2009) att det krävs ett samspel för att 

kommunikationen ska fungera tillfredsställande. Förskollärarna liksom Tonér (2016) anser att 

tecken är ett hjälpmedel för det verbala språket, eftersom det som sägs förtydligas med hjälp 

av tecken. De anser att användandet av teckenkommunikation är bra för språkförståelsen då 

flera sinnen används när en tecknar och blir tecknad för. Detta gör att det blir lättare att 

komma ihåg vad som sägs.  

I analysen av resultatet framkommer det av förskollärarna och Tonér (2016) att talet blir 

långsammare när en använder tecken till det verbala talet. Både förskollärarna och Tonér 

anser att teckenkommunikation ger alla barn en chans till kommunikation. Att tecken är bra 

för alla är även något som Toth (2009) anser eftersom det ökar chanserna för att alla ska 

kunna kommunicera med alla. Det är även bra för språkförståelsen eftersom orden blir mer 

konkreta med tecken, vilket gör att innebörden av orden blir mer förståeliga, vilket är något 

som framkommer i resultatet och är även något som Tonér (2016) anser. Dock framkommer 

det i resultatet att barnen får bättre förståelse om en kombinerar tal, tecken, 

åskådningsmaterial samt bildstöd för att förtydliga. Bergh och Bergsten (1998) belyser att 

barn ofta kan ha svårt att minnas hur tecken tecknas. Å andra sidan visar resultatet att synliga 

bilder på tecken i inomhusmiljön bidrar till att barnen lär sig att komma ihåg olika tecken 

eftersom bilder på väggar medierar ord och dess betydelse. Förskollärarna samt Westerlund 

(2009) anser att tecken kan användas för att barn ska kunna ge möjlighet till att uttrycka sig 



  

25 

 

även om den inte kan säga det verbalt. Däremot framkommer det i resultatet att det är viktigt 

att barnet kan förstå innebörden av ordet det tecknar.  

Förskollärarna och Tonér (2016) delar uppfattning om att tecken ger barnen en chans till att 

bli förstådda och kunna få inflytande i förskolan.  Vi anser dock att barn som inte uttrycker 

sig verbalt kan kommunicera även om de inte använder sig av tecken. Av egna erfarenheter 

vet vi att barn kan göra sig väl förstådda utan teckenkommunikation genom att använda sig av 

kroppsspråk och mimik. Å andra sidan, anser Tonér (2016), kan det bli lättare att förstå om 

barnen använder tecken eftersom det är bestämda tecken kopplat till ett visst ord. Detta är 

något som kan kopplas till det Skolverket (2018) lyfter i förskolans läroplan. Där står det att 

förskolan ska se till att barnen tillägnar sig en förmåga att kunna kommunicera samt att 

förskolan ska stärka barnens språkutveckling. Förskolan ska ta tillvara på barns nyfikenhet till 

att kommunicera på olika sätt. I analysen av resultatet framkommer det att förskollärarna 

anser att tecken är bra för språkutvecklingen eftersom tecken synliggör ordet och ökar 

ordförrådet. Svensson (2012) belyser om vikten av att ha ett stort ordförråd är grundläggande 

för språkutvecklingen, vilket tecken kan vara behjälpligt med. Svensson anser att förskolan 

ska främst stödja språkutvecklingen hos barn som är flerspråkiga. Detta är något som enligt 

Tonér (2016) kan ske genom teckenkommunikation. Dock anser förskollärarna att tecken inte 

bara gynnar barn med flerspråkighet utan även småbarn som inte har utvecklat det verbala 

språket samt barn med någon funktionsvariation. 

6.1.2 Förskollärarnas beskrivningar om användandet av teckenkommunikation 

Westerlund (2009) anser att det är lättare att teckna än att tala eftersom tecken är något 

grovmotoriskt och tal är finmotoriskt. Detta styrker det en förskollärare pratade om att barn 

lär sig tecken snabbare än talet. Enligt Westerlund (2009) innebär det att barnet kan uttrycka 

de ord det har lärt sig även om barnet inte kan uttrycka det verbalt. Författaren säger att 

språkförståelsen finns hos barnet innan språkanvändningen börjar, det vill säga att barnet kan 

många ord det förstår innan det kan uttrycka det verbalt. Dock säger en förskollärare att 

barnet måste höra ordet ett antal gånger för att kunna ta till sig det. Däremot säger 

förskolläraren även att detta sker snabbare om tecken används tillsammans med det verbala 

språket. 

I resultatet framkommer det att tecken används för att förtydliga kommunikationen. 

Förskollärarna samt Tonér (2016) anser att det är det viktigaste orden/huvudorden som 

tecknas i teckenkommunikation. Detta är något som är förtydligat i resultatet med exemplet 
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om inköpslistan, det vill säga att vid skrivandet av vad som ska handlas är bara det viktigaste 

som skrivs, alltså det som ska handlas, och inte som en lång löpande text. 

Förskollärarna och Tonér (2016) betonar att tecknandet ska ske i naturliga situationer på 

förskolan. En del av förskollärarna säger dock att det är först på senare år som deras tecknade 

sker naturligt, medan en del säger att de önskar att det ska ske mer naturligt i deras utbildning. 

Förskollärarna önskar att tecknandet ska ske mer naturligt eftersom dem ansåg att det skulle 

kunna bidra till att barnen skulle använda sig mer av tecken. Tonér (2016) menar att tecken 

kan fungera som en bro mellan språken för barn som är flerspråkiga. Dock är det en 

förskollärare som kopplar liknelsen, att tecken fungerar som en bro, med att barn går från att 

vara tyst till att med hjälp av tecken kommunicera med ett levande språk. Förskolläraren säger 

att detta sker stegvis, från tyst till tecken utan att vara verbal, vidare till tecken kombinerat 

med verbalt språk och till sist att bara vara verbal. I resultatet framkommer det att 

förskollärarna har mött föräldrar som har varit rädda för att deras barn inte ska utveckla det 

verbala språket. Dock anser både förskollärarna och Tonér (2016) att tecken bidrar till ökad 

språkutveckling. 

Förskollärarna berättade att barnen lärde sig tecken främst genom att härma pedagogerna. 

Tonér (2016) anser att den tecknande vuxna behöver ligga steget före i sitt tecknande. Toner 

menar att förmågan att kommunicera utvecklas genom ett ömsesidigt och meningsfullt möte 

mellan den som håller på att lära sig och den som redan har kunskapen. Detta är något vi 

kopplar till det Dysthe (2003) anser att barn tar till sig kunskap genom att samverka, samtala 

och härma andra. Författaren menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation grundläggande för lärandet.  

I analysen av resultatet framkommer det att förskollärarna använder sig av 

teckenkommunikation för att de har barn som är i behov av det som stöd eller för att de ser 

nytta med tecken, vilket får oss att inse att tecken används nästan bara som nytta och inget 

nöje. Dock menar Skolverket (2018) att kommunikation kan ske på olika sätt utifrån barns 

intressen och nyfikenhet. Det är bara en förskollärare som nämner att barnen visar intressen 

av att lära sig mer om tecken. Skolverket (2018) anser att språkutvecklingen stärks genom att 

förskolan tar tillvara på barns intressen och nyfikenhet kring kommunikation. Hade barns 

språkutveckling blivit bättre om tecknandet hade varit mer utifrån barns intressen är ju frågan.  
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6.2 Metoddiskussion  

I studien benämns deltagarna som förskollärare eller så används ordet hen för att variera 

benämningen av deltagarna i studien. Förskollärare används i den bemärkelse att vi som 

författare vill tydliggöra professionen genom studien. Hen används som en könsneutral 

benämning för att inte synliggöra en representation av vilka som normativt är förskollärare. 

En del av förskollärarna var bekanta för oss sedan tidigare, dock anser vi inte att detta 

påverkade vårt resultat då liknande svar uppkom under de intervjuer där förskollärarna inte 

var bekanta med oss.  

Vi använde oss av ett strategiskt urval då vi valde att kontakta förskolechefer som vi visste 

hade förskolor där de arbetade med teckenkommunikation. Detta val gjorde vi för att vi var 

intresserade om hur förskollärare motiverar användandet av och beskriver att de använder 

teckenkommunikation. Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod eftersom vi ville 

få reda på hur förskollärarna beskriver och motiverar användandet av teckenkommunikation i 

förskolan. Det var en fördel att ha en färdig intervjuguide att gå efter för att lättare kunna hålla 

oss till ämnet vid intervjun. Att skicka intervjuguide till förskollärarna hade varit en fördel 

eftersom de då hade haft mer tid på sig att fundera på svaren. Men detta kan även ses som en 

nackdel för att då skulle förskollärarna ha en möjlighet till att kunna “tillrättalägga” svaren. 

Att den andra studenten kunde flika in med följdfrågor ansåg vi som en fördel eftersom det 

kunde bidra till att få ett mer djup i intervjun och för att förtydliganden kunde ske om något 

var oklart. En annan fördel var att en av oss skrev stödanteckningar under intervjun för att 

säkra ljudkvalitén på inspelningarna. Genom att vi båda deltog under samtliga intervjuer 

kunde den som intervjuade fokusera på själva innehållet i intervjun medan den andra förde 

stödanteckningar. Vi hade mallen på datorn (se bilaga 4) och skrev direkt i dokumentet för att 

inte vara begränsade av tabellens storlek då den skrivs ut, samt för att snabbt kunna följa 

svaren i intervjuerna. Vi anser att det var en fördel att den som hade intervjuat transkriberade 

intervjun eftersom den var mest aktiv och hade lättare att komma ihåg vad som sades i 

intervjun, vilket underlättade transkriberingen. Öberg (2015) ser det som en fördel att den som 

intervjuar också transkriberar samma data. Vi anser att det var en fördel att transkriberingarna 

skrevs ut då vi skulle koda vårt material, eftersom vi ansåg det lättare att få en överblick över 

vårt material. Vi valde att göra en tematisk analys eftersom vi ville få reda på hur 

förskollärarna förhåller sig till teckenkommunikation.  

Några problem vi upplevde i vår studie var att hitta tillfällen att intervjua då de förskollärare 

vi hade varit i kontakt med åkte iväg på semester eller fick ändra tid för att de behövdes i 
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barngrupp istället för att ha planering. Den ena förskolechefen skulle återkomma med en lista 

över deltagare men hen glömde bort detta vilket gjorde att vi fick på egen hand kontakta 

förskollärare och fråga om de ville delta i vår studie. Ett annat problem var att under två 

intervjuer kom obehöriga personer in i rummet vilket kan ha påverkat de deltagande 

förskollärares svar eftersom det är lätt att tappa tråden då det är något som distraherar 

förskolläraren. För att säkerhetsställa att svaren blev korrekta var stödmallen till stor hjälp 

eftersom ljudinspelningen påverkades negativt. 

6.3 Slutsats 

Förskollärarna i vår studie är eniga om att det är en fördel att använda sig av 

teckenkommunikation i förskolan. De ser tecken som en fördel eftersom alla barn ska ha rätt 

att uttrycka sig oberoende vilka förutsättningar barn har. Dessutom visar resultatet att 

teckenkommunikation bidrar till en förståelse för vad som sägs eftersom det blir mer konkret, 

då vi tar in orden både via öron och ögon eftersom muskelminnet gör att vi lättare kommer 

ihåg. Samtidigt lyfts röster om att en del vårdnadshavare är kritiska till att använda 

teckenkommunikation i förskolan då de uttrycker en rädsla för att barnens verbala 

kommunikation kan försenas. Resultatet betonar därför att det krävs mer kunskap om tecken 

för att belysa att det är en fördel i barns språkutveckling.  

6.4 Förslag på vidare forskning  

Det hade varit intressant om vi hade fördjupat oss mer inom teckenkommunikation hos yngre 

barn i förskolan då dessa är i början av sin språkutveckling. Å andra sidan hade även en 

fördjupning inom teckenkommunikation på barn med annat modersmål varit av intresse att 

undersöka. Det hade varit intressant för att få mer kunskap om hur tecken kan fungera som en 

bro mellan modersmålet och det svenska språket. Som vidare forskning skulle vi även kunna 

intervjua barn som använder teckenkommunikation för att få reda på barnens beskrivningar 

om användandet av teckenkommunikation i både de övre förslagen.  
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Bilaga 1- bildstöd  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

       

Figur 1 visar exempel på bildstöd som används i förskolan, hämtad från www.bildstod.se 2 maj 2019 

 



  

 
 

Bilaga 2- samtyckeskrav  

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V19 

Linnéa Adelgren och Frida Lundqvist genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 

att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att undersöka förskollärares uppfattningar om 

teckenkommunikation i förskolan.  

Linnéa Adelgren och Frida Lundqvist genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 

om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning 

inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i samtal med 

studentforskarna i informella individuella intervjuer. 

 

 

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst 

och av vilken orsak som helst. 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin. 

Falkner (carin.falkner@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation 

 

 

_____________________________            ____________________________ 

Telefon                        Email 

 

 

________________________________ 

Datum 

 

 

________________________________________     _______________________________ 

Deltagares namnförtydligande             Deltagares signatur 

 

________________________________     ________________________________  

Studentens signatur                 Studentens namnförtydligande 



  

 
 

Bilaga 3- intervjuguide  

● Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

● Vad är kommunikation för dig? 

● Vad är teckenkommunikation för dig? 

● Hur har du lärt dig teckenkommunikation? 

● Varför lärde du dig teckenkommunikation? 

● Har ditt användande av teckenkommunikation förändrats? 

- om ja, förklara! 

● Hur lär ni barnen teckenkommunikation? 

● I vilka tillfällen/situationer använder ni teckenkommunikation?  

- Vardagligt/undervisning 

● Hur mycket använder ni tecken i undervisningen? 

● Vad är anledning till att er förskola använder teckenkommunikation? 

● Kan du berätta om fördelarna och nackdelarna med att använda 

teckenkommunikation? Motivera!  

● Anser du att man har nytta av att använda teckenkommunikation i förskolan? 

- om ja, motivera! 

- om nej, motivera! 

● Anser du att man borde använda sig mer eller mindre av teckenkommunikation på 

förskolan? 

● I läroplanen står det att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har 

behov av teckenspråk” (Skolverket, 2018, s. 14). Vad innebär av andra skäl för dig?  

● Hur anser du att teckenkommunikation kan hjälpa barn med språkförståelse?  

Personen som för stödanteckningar, har chans att inflika under intervjun med följdfrågor.  



  

 
 

Bilaga 4 - mall för stödanteckningar  

  

Intervjufrågor Svar på frågor Följdfrågor Svar på följdfrågor 

Hur länge har du 

jobbat som 

förskollärare? 

   

Vad är kommunikation 

för dig? 

   

Vad är 

teckenkommunikation 

för dig? 

   

Hur har du lärt dig 

teckenkommunikation? 

   

Varför lärde du dig 

teckenkommunikation? 

   

Har ditt användande av 

teckenkommunikation 

förändrats? 

 Om ja, förklara!  

Hur lär ni barnen 

teckenkommunikation? 

   

I vilka 

tillfällen/situationer 

använder ni 

teckenkommunikation? 

 vardagligt/undervisning  

Hur mycket använder 

ni tecken i 

undervisningen? 

   

Vad är anledning till 

att er förskola 

använder 

teckenkommunikation? 

   

Kan du berätta om 

fördelarna och 

nackdelarna med att 

använda 

teckenkommunikation? 

Motivera! 

   

Anser du att man har 

nytta av att använda 

teckenkommunikation 

i förskolan? 

 Om ja, motivera! 

 

Om nej, motivera! 

 

 

 

 

 

   



  

 
 

Anser du att man borde 

använda sig mer eller 

mindre av 

teckenkommunikation 

på förskolan? 

I läroplanen står det att 

“Förskolan ska ge 

varje barn 

förutsättningar att 

utveckla 

svenskt teckenspråk, 

om barnet har 

hörselnedsättning, är 

dövt eller av andra skäl 

har behov av 

teckenspråk” 

(Skolverket, 2018, s. 

14). Vad innebär av 

andra skäl för dig? 

   

Hur anser du att 

teckenkommunikation 

kan hjälpa barn med 

språkförståelse? 

   

 


