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Abstract  

This study is about how preschool teachers promote children`s language development with 

support of sigh language. My questions are: when do you use sign as support to make it easier 

for language learning in children with other native language? How do you proceed, and why?   

 The method I chose is interviews  with preschool teachers who use sign language as support 

with the children in preschool, I took sound recordings. My theoretical points of departure are 

sociocultural perspective and Piaget`s theory of learning. I chose two different theories to see 

diffrences from two opposite perspective of children`s learning. The results indicate a positive 

approach of using sign language, but a few only have knowledge and training, and it favors all 

children and not just children which most needs it.  

Keywords: multilingualism, communication, language development. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning   

 

Denna undersökning handlar om hur pedagoger i förskolan främjar barns språkutveckling 

med hjälp av tecken som stöd. Mina frågeställningar är: När använder man tecken som stöd 

för att underlätta språkinlärning hos barn med annat modersmål? Hur går man tillväga och 

varför? Metoden jag valde är intervjuer av pedagoger som använder sig av arbetsverktyget 

TAKK, och jag använde mig utav ljudupptagningar.  

Mina teoretiska utgångspunkter är ett sociokulturellt perspektiv och Piagets teori om lärande, 

jag valde att utgå ifrån två olika teorier för att se skillnader från två motsatta perspektiv på 

barns lärande. Resultatet gav ett positivt förhållningssätt till att använda tecken, men att få har 

kunskap och utbildning. Alla barn har nytta av att använda sig av tecken som stöd och inte 

bara de barn som är i mest behov av det.  

 

 Nyckelord: flerspråkighet, kommunikation, 

språkutveckling.  
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Inledning  
 

Temat i mitt arbete är språket och berättande i förskolan. Jag fascineras av tecken som stöd 

som förkortas som TAKK vilket innebär tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Detta innebär att i kombination med det verbala språket används 

teckenspråkets handrörelser för att förstärka det man säger.  

Jag är intresserad av att få mer kunskap om hur man arbetar med TAKK framförallt i 

flerspråkiga barngrupper för att främja dess språkutveckling. Studien är utförd på tre  

förskolor i två olika kommuner med barn i åldrarna 1-5 år med blandade etniska bakgrunder.  

Mitt arbete är aktuellt och det finns inte mycket tidigare forskning om det, och det utgår från 

den aktuella situationen som finns i Sverige nu. Sverige har blivit ett mångkulturellt land där 

det kommer tusentals människor från olika länder. 

  

 

Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan främjar språkutveckling med 

hjälp av tecken som stöd i en flerspråkig barngrupp. 

Jag anser att det är mycket relevant för mitt kommande yrke som förskollärare, då allt fler 

barn i förskolan är flerspråkiga. Studien ger en inblick i hur pedagogerna arbetar med det i 

arbetet med barnen.  

Jag kommer utgå ifrån dessa frågeställningar:  

¤ När använder man tecken som stöd för att underlätta språkinlärning hos flerspråkiga barn?  

¤Hur går man tillväga och varför gör man det på det sättet?  
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Läroplanen   

I denna del av arbetet kommer jag ta upp det läroplanen säger om mitt ämne:  

Alla verksamma pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet ska arbeta med och 

förhålla sig till styrdokumentet som är läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010).  

 Som innehåller riktlinjer och mål som alla pedagoger ska arbeta med och sträva efter att nå i 

arbetet med barnen på förskolan. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010, s.5) står det tydligt att 

förskolans verksamhet ska anpassas till varje barn i förskolan, barn som tillfälligt eller har 

behovet av extra stöd mer än andra under en längre tid ska erbjudas det utav hänsyn till dess 

egna behov och förutsättningar för ett livslångt lärande.  

 

De strävansmål som Lpfö 98 lyfter om språket är:  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn”: ’ 

¤ ” Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  

¤ ” Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner”,  

¤ ” Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga 

att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”  

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010, s. 4) förankras det tydligt att förskolan är demokratisk, alla barn 

ska behandlas lika, de ska utveckla kunskaper och värden. Barnen ska utveckla respekt för de 

mänskliga rättigheterna och lägga grunden för de demokratiska värderingar som det svenska 

samhället grundar sig i. Värdegrunden uttrycker det förhållningssätt som ska genomsyra 

verksamheten, lära sig ta hänsyn till andra människor.  

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns syn för de rättigheter och skyldigheter som det innebär 

i ett demokratiskt samhälle därför är det viktigt med vuxna som förebilder. 
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Forsknings- och litteraturgenomgång  

 

Brereton (2008) presenterar i en vetenskaplig artikel om en studie i en förskoleklass i USA, 

där syftet var att undersöka hur teckenkommunikation kan påverka barnen i en barngrupp med 

olika behov. Undersökningen har pågått under ett år och metoder som används är intervjuer 

och observationer. I denna undersökning använde Brereton (2008) sig av amerikanskt 

teckenspråk i kombination med engelska språket och har utgått från tidigare forskning som 

visar att teckenspråk i undervisningen underlättar barn i behov av särskilt stöd, flerspråkiga 

och barn med svårigheter.  

Det är viktigt att kunna kommunicera och att göra sig förstådd, för barnet i förskolan och även 

när individen blir vuxen och kommer ut i samhället, vi kommunicerar på olika sätt än bara 

med det verbala språket, vi använder oss av vårt kroppsspråk, ögon och gester i interaktion 

med andra (Heister Trygg, 2004). Man kan komplettera det verbala språket med handrörelser 

för att förstärka det man säger, tecken som kompletterande kommunikation – TAKK, handens 

rörelser är lätta att utföra och att se. De första kroppsdelar som barn normalt får kontroll över 

är händer och armar, alltså kan man börja teckna tidigt och tecken gör det lättare att uttrycka 

sig. Tisell (2011) hävdar att genom att använda sig av TAKK  blir det lättare för barnet att 

förstå, inlärningsprocessen förenklas och förtydligas genom både hörsel och syn och barnen 

kan känna orden, barnet utökar sitt ordförråd och kan kommunicera. En förklaring till hur 

tecken fungerar för utveckling av tal är: ”Ett barn kryper före det börjar gå. När barnet lär sig 

krypa skaffar det kunskap om hur kroppen fungerar och får koll på balansen, Barnet övar och 

övar för att kunna förflytta sig dit det vill och lär sig så småningom att krypa i en hög fart. När 

barnet behärskar krypandet till fullo är det moget att börja gå. Och när barnet behärskar att gå 

och springa så slutar det att krypa” (Tisell, 2011, sid 9). Där tecken liknas som ”krypträning” 

för tal och kommunikation.  
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Barn utan språkförsening erövrar det talande språket enbart genom att vara bland talande 

människor, barnet är med och lyssnar och talet kommer automatiskt utan att vi behöver tänka 

på det. Det utvecklas från ljudlekar och joller som utvecklas till enstaka ord tills det en dag 

det pratas från morgon till kväll. Det ser vanligtvis annorlunda ut för barn med försenad 

språkutveckling. TAKK används vanligtvis för barn med språksvårigheter, 

utvecklingsstörning, autism eller CP- skada men det används även för barn med annat 

modersmål, och bidrar till en genväg till det svenska språket och även för yngre barn som har 

en normal språkutveckling som ett stöd för att talutvecklingen ska ske snabbare. TAKK 

fungerar som ett verktyg för att bygga upp språket, barnet hör, ser, och kan känna språket 

genom att kunskapen tas in genom flera sinnen samtidigt i stället för bara ett. Exempel på 

viktiga verktyg för att bygga upp språket är tal, bilder, tecken och text. Använder man alla 

verktygen i kombination blir inlärningen effektivare. Det blir mycket intryck för ett barn 

under en dag, kan visa sig genom en samling på förskolan,  man kan visa och berätta något 

samtidigt som en buss åker förbi ute på gatan, det barnet kan ha svårt att sortera det som det 

ser och hör (Tisell, 2011).  Barnet kan få tillsägelser av den vuxne och även av de andra 

barnen på förskolan och kan bli exkluderad på grund av att barnet inte lyssnar fast så är inte 

fallet. Barn som har en långsammare utveckling behöver hjälp med att lära sig sortera 

intrycken. Det gör man genom att använda tecken och det fungerar som understrykningar i 

talet. Det viktigaste pekas ut i det du säger med hjälp av tecken. I liknelse med att barnet 

lyssnar och ser pedagogen teckna som när någon läser en text som är understruken. Tecken 

ska involveras i alla situationer på förskolan, ska ses som en förlängd arm i kommunikationen 

(Tisell, 2011). Exempelvis vid påklädning ute i hallen så visar man en bild på en jacka och på 

ett par skor och samtidigt gör man tecknen och benämner orden, det gör att barnet har lättare 

att förstå.  Det är viktigt att använda TAKK kontinuerligt och inte bara när de barn som har 

mest behov av det är på förskolan, så att inte blir fokus på just ett barn. Tecknen fångar 

barnets uppmärksamhet och det ökar koncentrationen och upplever” jag är med” (Tisell, 

2011). Ladberg (2003, sid 14) tar upp ett utlåtande från Henning Johansson (1980) som är 

professor i pedagogik och flerspråkighet: ”Det finns enligt forskningens ståndpunkt, ett visst 

utrymme för språk. Detta utrymme kunde man fylla med t. ex svenska – om man ville få in ett 

annat språk hade man fortfarande, enligt forskningens ståndpunkt, kvar samma utrymme att 

handskas                                                              4 
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med. Med det menas att det ena språket ansågs inkräkta på det andra språket. Utgångspunkten 

för den praktiska pedagogiken blev att barnen skulle lära sig svenska språket så bra som 

möjligt. För att göra det bör man reservera största delen av utrymmet för svenska och hindra 

barnen från att prata finska. Om barnen ändå pratade finska skulle detta ickeönskvärda 

beteende bestraffas. När forskarna idag har en ny kunskap skulle de, istället för att kritisera 

lärarna, säga att utifrån forskningens dåvarande ståndpunkt agerade lärarna alldeles riktigt, 

men i sett dagens ljus var de tyvärr fel.  

Föreställningen om att man inte skulle kunna lära sig flera språk samtidigt har diskuterats 

mycket. T. ex, det Johansson tar upp att minoritetsbarn inte får tala sitt språk och att 

hörselskadade barn inte fått använda tecken. Språkforskare som är insatta i frågor som rör 

flerspråkighet är överens att det inte är så. Myndigheterna skar ner på resurserna av 

modersmålsundervisning i början av 1990 talet i skolan, då protesterade många språkforskare 

och gav rådet till vårdnadshavare att hålla fast vid sina språk med sina barn (Ladberg, 2003).   
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  Hur barn lär sig ett eller flera språk:  
 
Språkets beståndsdelar består av uttal, grammatik, automatiserat språk man kan prata och 

förstå ett språk utan att anstränga sig), ordförråd och  

Pragmatisk kompetens. De olika delarna lärs in delvis på olika sätt och det krävs olika 

erfarenheter för att de ska utvecklas. Att få ett stort ordförråd i ett språk är inte samma sak 

som att du behöver för att skapa ett bra uttal. De första åren i barnets liv tillägnar sig barn 

automatiserat språk, uttal och grammatik parallellt i sitt modersmål. När barnet börjar i skolan 

brukar det vara klart, barnet har inget mer att lära utan den utvecklingen som sker av 

modersmålet under livet består av andra språkliga förmågor, som ordförråd och pragmatik och 

skriftspråk.  

Språkets uttal delas upp i två delar:  

Prosodin och varje enskilt språkljud (Sandvik & Spurkland, 2010).   

Prosodin är språkets ljudmässiga helhet: rytm, betoning, mönster och intonation. Barnet möter 

prosodin redan i moderlivet, barnets hörsel och hjärna är så utvecklade under de senare 

fosterstadiet att de kan uppfatta rösten av sin mamma och komma ihåg den. Barnet producerar 

även språkljud och vissa är svårare och tar länge tid.  

I svenska språket är det t. ex : r, tj och sch- ljud, konsonantkombinationer som skr och str blir 

svåra. Små barn säger vanligtvis först ”kattar” sen ”krattar” innan de säger ordet ”skrattar”. 

När barnet är 3-4 år kan många behärska modersmålets uttal och vanligtvis gör alla det före 

de börjar skolan. Språkets grammatik utgör språkets system för att kunna sätta ihop ord till 

meningar.  

Grammatiken delas upp i syntax (ordföljd) och ordens former, barn lär sig grammatiken i sina 

modersmål tidigt. Varför det är så är det ingen som vet men hjärnan är inställd på att leta 

mönster, regelbundenheter och sammanhang i vad vi hör och ser och drar omedvetna 

slutsatser av vad som upprepas i det tal som barnet hör. Hjärnan drar även slutsatser när 

samma mönster av stavelser återkommer om vad som hör samman. Det tyder på att barns 

inlärning av grammatik hör ihop med inlärningen av prosodin. Med ett automatiserat språk 

menas det att det går i ett snabbt tempo och utan medveten ansträngning att förstå och tala 

språket. Som omfattar två förmågor, automatiserad förståelse, och vanligtvis utvecklas 

förståelsen före talet.                                      6 
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Pragmatisk kompetens är hur man använder sina språkliga kunskaper så att kommunikationen 

fungerar. Språket kan talas flytande med bra uttal och grammatik men det kan bli fel ändå för 

att ansiktets uttryck eller gesterna kommunicerar något annat än det man säger, eller inte är 

lämpligt nog i det sammanhanget, då brister det i den pragmatiska kompetensen. Genom att 

lära sig ett språk lär man sig kultur för att språk är ett socialt och även kulturellt fenomen. 

Barn lär sig tidigt viktiga kulturella handlingar såsom att hälsa, är en kombination av ord, 

röstläge, ansiktsuttryck, gester, blickar. Allt ska stämma överens. Barn som lär sig hälsa på 

svenska lär ett sammansatt mönster av både ord och rörelse, att t. ex, hälsa på somaliska 

innebär andra ord och andra gester, blickar och tonfall. Svenska barn lär sig genom den vuxne 

att ha ögonkontakt när man hälsar medan i andra kulturer lär sig barn att slå ned blicken för 

att visa respekt (Sandvik & Spurkland,2010). 

Det är lika vanligt att växa upp flerspråkigt som enspråkigt. Ett barn kan tillägna sig hur 

många språk som helst oberoende av begåvnin-, det är av barnets behov av språken som 

bestämmer hur många till antalet de blir .För den som växer upp i en ostimulerad språkmiljö 

är det i första hand utbyggnaden av språket eller språken, inte grunden som blir lidande.  

Utbyggnaden av ordförråd och pragmatik beror på begåvning som livserfarenheter och 

språklig stimulans. Det ordförråd en människa tillägnar sig på sina olika språk beror på i vilka 

sammanhang det används. Lär man sig flera språk utökar ordförrådet i varje språk av de 

områden där det språket används. Det gör att ordförråden i två språk som används 

kontinuerligt kan skilja sig åt. För ett barn som växer upp med somaliska i hemmet och 

svenska i förskolan kommer det att resultera i ett större ordförråd för hemmets och familjens 

domäner på somaliska och även för förskolans verksamhet på svenska. Om det sedan 

fortsätter att gå i svenskspråkig skola och ägna sig åt fritidsaktiviteter men umgås med 

somaliska kompisar, blir utbildningen och fritidsaktiviteternas ordförråd svenskt, men 

kulturellt och religöst somaliskt.  

Den som enbart har lärt sig ett språk har tillgång till ett språkligt system vid mötet av ett nytt 

språk. Och har därför inte heller erfarenheter av hur det går tillväga att lära sig fler språk. 

Däremot den flerspråkiga har mer att jämföra det nya språket med. Den har tillgång till flera 

språkljud och betoningsmönster och flera grammatiska system. Den vet även att det är möjligt 

att lära sig flera språk. Många som är enspråkiga anser att människans språkliga kapacitet är 

begränsad och är övertygad att det är svårigheter att lära sig ett nytt språk. De ser mer hinder 

än möjligheter (Ladberg, 2003) .                       7 
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Flerspråkig utveckling 

 

En flerspråkig utveckling följer i stort sett samma mönster som en enspråkig utveckling, men  

takten kan skilja sig åt. Barn som lär sig flera språk samtidigt, och aktiviteter som utförs i 

samspel med andra barn resulterar i att språkinlärningen blir en social process som leder till 

en språklig inlärning. Individen använder språket i samtal och vid samarbete i interaktion med 

andra. Talaren och lyssnaren samarbetar med varandra, anpassar och formar gememsamt 

yttranden.  

Det som är viktigt i interaktion är att inläraren känner stöd av den som lär ut genom att den 

förtydligar, upprepar så att den som lärs har möjlighet att utveckla sina  

Tankar (Svensson, 2009).  
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Teoretiska utgångspunkter  

 

Denna undersökning handlar om hur kommunikation i samspel med hjälp av tecken som stöd 

främjar barns språkutveckling.  Jag har valt att utgå från två olika teoretiska perspektiv för att 

se skillnader ur två olika pedagogiska glasögon: det sociokulturella och Piagets teori om  

Lärande.  

Lev Vygotskij var en rysk vetenskapsman som efter att ha arbetat med utvecklingsstörda barn, 

formulerade den nya psykologiska teorin. Som grundar sig i intresset för inlärning och 

mänskligt tänkande. Vygotskij menar att människans mentala aktivitet i allt är mänsklig och 

att man har medfödda reflexer och psykologiska funktioner som ständigt utvecklas via 

kulturella verktyg och då exempelvis språket.  

Vygotskij anser att all inlärning och utveckling är uttryck för socialt lärande, införlivande av 

sociala tecken och internalisering av kultur och sociala relationer. Utvecklingen hos 

människan är begreppslagd i sociogenetiska termer och använder sig av ett kulturhistoriskt 

grundbegrepp och lägger strukturer för perception, uppmärksamhet och minne; känslor, 

tänkande, språk och problemlösning. All psykologisk utveckling utgår från att människan är i 

ständig förändring, vi har möjligheter att utveckla kunskaper och erfarenheter i 

samspelssituationer (Kroksmark, 2011).  

 

Den proximala utvecklingszonen  

 

Det som skiljer det människan klarar av att göra själv och i samspel med andra kallas för 

proximala utvecklingszonen, som består av fyra steg:  

 

Steg 1, Utvecklar barnet olika kunskaper med hjälp av någon annan som är mer ”lärd” än den 

själv, kan i min undersökning vara ett barn som ”rättar” ett annat barn när den tecknar vid en 

leksituation, den mer ”lärda” vill att den ska göra rätt och vill överföra kunskaper så att den 

kan kommunicera och bli förstådd.  
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Steg 2, Har barnet utvecklat en egen kunskap och kan lösa problem utan att någon annan är 

närvarande, kan vara ett barn som löser gåtan i ett spel eller kommer på sammanhanget   

i en flanosaga som den har klurat på länge.  

 

Steg 3. Den nya kunskapen är införlivad och sker automatiskt. Barnet vet hur man gör av  

naturliga reflexer,  det kan vara att barnet svarar med rätt tecken i lämpligt sammanhang. I en 

uppgiftsituation i interaktion med andra, överför man strategier från den vuxne till barnet och 

det kallas medierat lärande.  

 

Steg 4. Går man tillbaka till steg 2, kunskapen utvecklas mer av sig själv, barnet för en inre 

dialog med sig själv som resulterar i en utveckling (Kroksmark, 2011).  

 

Piaget var en aktiv vetenskapsman och intresserade sig mest hur vi kan erfara världen runt 

oss, ville förstå hur kunskap uppstod och hur den utvecklas och formulerade den teoretiska 

utgångspunkten: levande väsen inte bara registrerar verkligheten och dess omgivning, utan  

konstruerar den som de uppfattar den, och ansåg att barn konstruerar på olika sätt vad som 

anses vara dess verklighet och skildringen beror på förändringar som händer under uppväxten 

som även kallas konstruktivistiska teorier, där kunskap utvecklas i ett samspel med biologisk 

mognad och människans egna aktivitet. Uppfattade det mänskliga tänkandet som mentala 

strukturer som är byggda av en organism och som ständigt strävar efter att finna mening i 

erfarenheter den medför.  

I de mentala strukturerna är barn aktiva i sin utveckling, de sorterar, tolkar sina erfarenheter i 

relation till de strukturer som redan finns och gör om så att de hela tiden kan inkludera mer 

sammansatta aspekter på omgivningen ( Askland & Sataoen, 2003).  

I den stegvisa utvecklingen (stadieteorin) utfördes antaganden om att inom varje steg fanns 

allmänna och objektivt självklara möjligheter som en människa kan agera, Piaget talar om 

sensoriska- motoriska egenskaper som finns hos barnet, i barnets omgivning finns det faktorer 

som utgör ett interaktivt sätt som påverkar utvecklingen. Det är människan på individuell nivå 

som skapar verkligheten, inte i samspel som Vygotskij hävdar. Barn föds med reflexer och  

etablerar förmågor i relation till de olika objekt i sin närhet de är sensorisk- motoriska och är 

förutsättningen att barnet utforskar sin omvärld. Genom reflexstrukturen föds det nya och  

                                                                       10 
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sådana uppfattningsmönster kallas ”scheman”. Med dessa scheman tar sig barnet an själv och  

utforskar sin omvärld. Barnet ser nappen och förflyttar den till munnen och känner tröst. Det 

sker kontinuerligt och ett mönster skapas. När barnet istället ser mammans klocka, flyttas 

schemat till det nya objektet och denna process heter” assimilation”. Barnet anpassar sig i nya 

erfarenheter genom gamla tankemönster, som innebär att vi behöver ändra vårt gamla 

tankemönster för att ha möjlighet att ta emot nya erfarenheter (Askland & Sataoen, 2003).  

När barnet stöter på ett annat objekt exempelvis ett nytt tecken i förskolan, provar barnet sig 

fram genom schemat som Piaget hävdar. Då  

fungerar det inte och då måste schemat anpassas utifrån det nya objektet, denna process kallas 

”ackommodation”.  

Piaget utförde studier på barn och upptäckte att de utvecklades enligt vissa mönster som gick 

att periodisera, inom dessa perioder kunde han se att det fanns sådana som styrdes av  

assimilation och andra av ackommodation och dessa perioder var samma för alla barn och 

genom det utvecklades stadieteorierna för kognitivt tänkande som har tre stadier:  

- Det sensoriskt motoriska stadiet som utgår från reflexstadiet och är det första hos  

barnet och sträcker sig till barnet är två år. Barnet använder sina sinnen och motoriska 

färdigheter som  är reflexer från barnets början som sedan utgörs av motoriken.  

Genom att använda sina sinnen: att höra, se och känna för en specifik prägel och 

strukturer i anslutning till rörelsemönstren. Enligt Piaget är det handlingsmönstren 

som utgör omvärlden man lever i, genom detta stadie växer en period – det 

preoperationella stadiet och är från barnet är två år fram till sexårsåldern. Barnet hör 

fortfarande 

 samman till de omedelbara sinnesintrycken och tänkandet är egocentriskt. Förmågan är 

begränsad att ta utgångspunkter i relationer och kvantiteter för att utvecklingen av symboliska 

funktioner är pågående. Barnet söker efter ting, personer, händelser som inte är närvarande, 

det låtsas, berättar och leker. Via symboliseringar följer tydliga skildringar mellan det 

förflutna och framtiden, om en mamma säger till sitt barn” jag är snart hemma igen, ska bara i 

väg en stund” kan det framkalla en längtan hos barnet medan på ett motsvarande sätt kan 

frågeställningen ”minns du när du föll och slog dig?” framkalla en grimas. Perioden utmärks i 

stor grad av egocentricitet. Piaget har gjort ett experiment med barn i den här åldern med 

berg, där han placerade ut berg i olika storlekar på olika bord och framför barnet och satte sig 

vid ett annat och bad                                     11 
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barnet berätta hur bordsskivan med berget såg ut från de olika fyra sidorna utan att 

byta plats, resultatet gav att de yngre barnen kunde bara berätta från sin egen sida 

framför sig, medan de äldre barnen kunde återge från de alla olika sidorna. Slutsatsen 

gav att de yngre barnen är egocentriska de kan inte ta en annan individs perspektiv.  

 

 

Mitt arbete  

 

Genom att koppla Vygotskijs teorier till min forskning och frågeställningar kan man 

tydligt se att barn lär i samspel med andra barn och med pedagoger i förskolan. Vid en 

samling exempelvis utbyter man erfarenheter med varandra hela tiden.  

Enligt Kroksmark (2011) är det en ledares ( förskollärares) ansvar att utmana barnet  

att ständigt ta sig framåt i utvecklingen enligt Vygotskijs teorier.  

Det kan man göra genom att förskollärare presenterar nya tecken varje vecka, barnen 

får utöka sitt ”teckenförråd ”. Barn och pedagoger lär varandra i samspel och båda 

parter får en djupare kunskap. 

 

 Genom att koppla Piagets teorier till min forskning och frågeställningar ansåg Piaget                             

att barn utvecklades enligt vissa mönster som kunde periodiseras.  

Vissa barn styrdes av assimilation och andra av ackommodation, med assimilation 

menas att när barnet anpassar sig i nya erfarenheter i våra gamla tankemönster, som 

innebär att man måste ändra det gamla tankemönstret för att ha möjlighet att vara 

mottagare till nya erfarenheter.  

När det gäller en helt ny erfarenhet, barnet ska lära sig något nytt, en svårare utmaning 

då ackommoderar barnet.  

Barn imiterar varandra och Piaget ser barn som tomma kärl, barn behöver få kunskap 

och skapa lärande tillfällen av en pedagogs hjälp i förskolan, för den vuxne besitter 

kunskapen som barnen behöver ( Kroksmark, 2011).  
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Barn lär sig på individuell nivå och inte i grupp som Vygotskij påvisar, ser även på 

barn som egocentriska, vill barnet inte tala så gör den inte det för barnet är inte moget.  

Språket uppstår när barnet är redo. Detta gäller även användandet av tecken  i 

barngrupp, då skulle varje enskilt barn behöva sitta enskilt med en pedagog för att lära 

sig och hantera det och den möjligheten finns inte i förskolan, då skulle det resultera i 

att barnet stannar i sin utveckling ( Tisell, 2011).  
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Metodval  
  

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av sex intervjuer där jag utgår från de 

här två frågorna: När använder man TAKK för att underlätta språkinlärning hos barn som är 

flerspråkiga.  Hur går man tillväga och varför gör man det på det sättet? Jag har genomfört en 

intervjustudie som omfattar sex intervjuer, där en gräns sattes på 40 minuter. Det är sex 

verksamma förskollärare och jag har använt mig av ljudupptagningar och fältanteckningar 

som dokumentationsform, efter genomförandet av intervjuerna har de transkriberats och 

analyserats. Syftet med kvalitativa intervjuer var att få djupa och öppna svar, jag genomförde 

undersökningen för att få inblick hur pedagogerna i förskolan främjar språkutvecklingen med 

hjälp av TAKK i en flerspråkig barngrupp. 

Val av metod var relevant för att få reda på hur pedagogerna arbetar med detta arbetssätt, i 

vilka sammanhang och varför de gör det. Bryman (2002) menar att det är enda sättet att få 

information om människor är att fråga dem om deras åsikter ur ett kvalitativt synsätt.  

Jag valde varken enkäter eller observationer för enkätfrågor ansåg jag kunde bli svårigheter 

för om något blev oklart och det inte fanns någon att fråga och observationer hade bara visat 

hur de arbetar och inga egna åsikter hade kommit fram” ( jfr Bryman, 2002)”.  

 Jag formulerade frågor med tillhörande följdfrågor och på det sättet blev det ett lättsamt 

samtal och kan lättare ventileras fritt.  

 

 

Urval  

När jag planerade mina intervjuer utgick jag ifrån tre kriterier. Dessa var:  

¤ Verksamma förskollärare  

¤ De ska använda sig av arbetsverktyget TAKK i sin verksamhet. 

¤ De ska arbeta i en flerspråkig barngrupp.  
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Reliabilitet 

Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare, faktorer som kan påverka reliabiliteten kan 

vara många, frågorna kan uppfattas fel, stress, dåligt humör och tonfall. Enligt Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2013) så kan forskaren intervjua samma person två gånger för att 

minimera faktorer som kan påverka svaren vid första tillfället, men detta var inget alternativ 

på grund av den begränsade tidsramen för undersökningen. Jag har varit på förskolor och 

utfört mina intervjuer där jag inte har några anknytningar, det har jag gjort för att inte riskera 

att informationen ska uteslutas på något vis.   

 

Validitet  

Bjereld mfl (2013, sid 112) menar att validitet innebär ”i vilken utsträckning vi verkligen 

undersöker det vi anser att undersöka”. 

Syftet med min undersökning var hur pedagoger i förskolan främjar språkutveckling med 

hjälp av tecken som stöd i en flerspråkig barngrupp. Jag ansåg att en intervju var bra för detta 

då frågorna ställs direkt till den intervjuade och är skrivna utifrån mitt syfte med 

undersökningen och frågeställningar.  

Etiska hänsynstaganden  

 

Vid en intervju är det viktigt att informera om de krav som vetenskapsrådet har, som jag utgår 

ifrån när det kommer till etisk hänsyn. Kraven som jag följer informerades de om innan 

intervjun i form av informationsbrev och om att ge samtycke.  

Informationskravet: som forskare ska man informera deltagare om undersökningen och 

vilket syfte man har. De ska informeras om att det är frivilligt att delta och har rätt att avbryta 

sin medverkan (www.vr.se).  

Samtyckekravet: de har rätt att bestämma om de vill delta, de gör de genom att ge 

samtycke de har även rätt att bestämma hur länge de vill delta och har rätt att avbryta utan att 

det påverkas negativt (www.vr.se).  

Konfidentialitetskravet: omfattar sekretess alla som deltar och dess personuppgifter ska 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (www.vr.se). Alla deltagande i 

undersökningen är garanterad anonymitet.    15 
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Nyttjandekravet: materialet som man samlar in kommer endast användas i detta 

forskningsändamål och kommer inte lämnas ut eller användas i andra ändamål (www.vr.se).  
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Planering  

 Jag kontaktade fem  förskolechefer i mellansverige och fick tillåtelse av två att utföra 

undersökningen i deras område. Jag fick kontaktuppgifter till förskolor som jag sedan tog 

kontakt med och även mailade över informationsbrevet och samtycke blanketten, informerade 

mitt syfte med undersökningen som resulterade i sex intervjuer på tre olika avdelningar inom 

två kommuner. På avdelningarna talades det bland annat arabiska, somaliska, thailändska, 

vietnamesiska mm.  

 

Genomförande  

 Jag skapade intervjufrågor utifrån mitt syfte och frågeställningar. Jag upplevde att 

intervjuerna utvecklades till viss del till ett samtal som gav utrymme att ställa följdfrågor när 

det passade. Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser och tog i genomsnitt 

cirka 40 minuter. Jag använde ett tidtagarur för att hålla tiden och det informerade jag om att 

vi hade max 40 minuter till förfogande och det spelades in via en mobiltelefon.  

 

 

 

Bearbetning  

Materialet från intervjuerna transkriberades och med det menas att man överför information 

från en språklig form till en annan, först läste jag igenom intervjuerna, sedan gjorde jag  

sammanfattningar och till sist analyserade jag det med mitt syfte att finna mönster.   
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Resultat och Analys  

 

Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan främjar 

språkutveckling med hjälp av tecken som stöd i en flerspråkig barngrupp. Mina 

frågeställningar handlar om när man använder sig av det som stöd för att underlätta 

språkinlärning hos flerspråkiga barn och hur man går tillväga och varför. Nedan presenterar 

jag mitt resultat av undersökningen och gör en analys.  

Mina intervjupersoner är alla kvinnliga förskollärare och de arbetar i mellansverige. Den som 

har arbetat längst har arbetat i 30 år medan den som arbetat kortast har arbetat i 3 månader. 

Alla arbetar i flerspråkiga barngrupper, där det talas från tre språk upp till sju som mest.  

Det skiljer sig ganska mycket åt hur mycket de använder sig utav tecken. Vissa använder det 

under hela dagen och ser det som en tillgång för alla, medan andra använder mestadels vid 

matsituationer.  

Gemensamma mönster utifrån intervjuerna är att det inte används i så stor grad som det borde, 

det brister på grund av okunskap. Och det har framkommit att TAKK gynnar alla barn och 

inte enbart de som har mest behov av det. Kan även se ett mönster av mer engagemang hos de 

pedagoger som är nya i yrket av att använda TAKK i arbetet med barnen,  i relation till de 

som varit verksamma längre.  

 

Det var två av sex pedagoger som hade utbildning i TAKK, resterande är självlärda av eget 

intresse eller har blivit upplärda av en arbetskollega. Kommunen vill inte bekosta någon 

utbildning i det och samtidigt krävs det i arbetet med barnen för deras språkutveckling. Jag 

fick vetskap om att det finns olika typer av TAKK utbildningar. Allt ifrån webbaserade till en 

tvådagars utbildning på plats i Malmö som styrs av ett utbildningsföretag som heter 

Teckenpärlor. Kursledaren för kursen är en logoped och en specialpedagog som har en lång 

erfarenhet från förskolan. Det är ett privat företag som ger en grundutbildning i TAKK och 

efteråt får man ett intyg, kostnaden för kursen är 2700 per person.  
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I en av intervjuerna berättade en pedagog att de ofta ser att barn ”rättar” varandra i 

leksituationer där de använder tecken, så här ser man tydligt ur Vygotskijs synvinkel att man 

lär sig bäst i samspel och att det är ofta en individ nu barnet som lär den andra:   

”Det händer att barn har gått och funderat en längre stund och kommer sedan fram till att det 

vill lära sig något nytt tecken, har jag som pedagog inte kunskap om tecknet så lär vi oss 

tillsammans i barngruppen, något av barnet kan veta hur man tecknar just det ordet om inte så 

söker vi efter det ordet tillsammans på nätet som vi sedan förankrar i barngruppen, det är ett 

lär tillfälle för oss alla” .  

Enligt Piagets teori om lärande utvecklar barnet sig mer av ”självet” de dagar när den 

pedagogen som har ”ansvaret” på avdelningen i att teckna inte är på plats. Det brister i form 

av att pedagoger upplever osäkerhet att använda TAKK för att de är vana att det är en 

pedagog som brukar leda barngruppen och övrig personal. Barnet känner behov och tron på 

sig själv (Säljö, 2000).  

 

TAKK är till för alla barn. Det gynnar alla barns språkutveckling.Genom att använda tecken 

som stöd i arbetet med små barn med en normal språkutveckling så utvecklas talutvecklingen 

i ett snabbare tempo .Barn med ett annat modersmål närmar sig svenska språket snabbare 

genom att använda tecken och barn med språksvårigheter får en möjlighet att förstå och 

uttrycka sig mycket tidigare än vad det annars skulle göra, det tar även Tisell (2011) upp.  

Pedagog 1 poängterade att det alltid ska användas i arbetet med barnet och inte bara vid vissa 

situationer. Det ska vara en naturlig del av vardagen på förskolan, att det inte enbart används 

de dagar när de barn är där som har störst behov för att ingen ska bli utpekad, viktigt att se 

tecken som något som alla har nytta av.  I mina intervjuer fick jag erfara hur det används att 

det mestadels används i kombination med konkret material i form av sagor, rim och ramsor 

och sånger. Sången och sagan får en annan innebörd än om man enbart läser och sjunger och 

det uppskattas av barnen. Sedan hur man går tillväga var alla eniga om att man benämner 

ordet tydligt och tecknar samtidigt men hur ofta man använder det skiljde sig ganska mycket 

åt. Allt ifrån enstaka tillfällen vid matsituationer, sångsamlingar, övergångar vid aktiviteter till 

att använda sig av det under hela dagen.    19 
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 Två av pedagogerna poängterade vid flertal tillfällen  att ”Varje tillfälle ska man ta tillvara på, 

det tar ju ingen längre tid man gör ju det i kombination som man kommunicerar verbalt”. 

Medan en annan pedagog använder det i situationer vid att uttrycka känslor och inte annars.  

Varför man använder tecken vid arbetet med barnen är att det förstärker kommunikationen 

och barnet lär sig ordet snabbare och förstår innebörd och sammanhang lättare, barn har 

lättare att ta till sig tecken än ord och med tiden kommer ordet/orden och när barnet har lärt 

sig använda ord och meningsuppbyggnad släpper de tecknen (Tisell, 2011).  

”Skapar trygghet och struktur för barnen” (pedagog 2).  

 Jag fick inte fram det jag egentligen ville undersöka hur de använder det i flerspråkiga 

barngrupper, upplevde att jag mest fick generella svar, hade varit intressant och fått inblick 

hur de introducerar det för barnen första gången exempelvis. 
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Diskussion  

Mitt syfte med denna undersökning var att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan 

främjar språkutveckling med hjälp av tecken som stöd i en flerspråkig barngrupp. Jag kommer 

diskutera detta i denna del och kommer även granska det jag skrivit. Jag kommer att se om det 

resultat jag fått fram stämmer överens med de resultat som tidigare finns. Tar även upp om jag 

hade kunnat göra på ett annat sätt och på så vis fått fram ett annat resultat, brister i arbetet och 

ta upp funderingar kring vidare forskning.  

 

Metoddiskussion:  

Jag är dels nöjd med det metodval jag valde. Jag upplevde att fokuset inte blev som jag 

önskade, hade jag fått chansen igen hade jag även använt mig av observation i barngrupp i 

kombination av intervjuer för att få ”uppleva” det med egna ögon det hade kunnat gett ett 

annat resultat, och eventuellt intervjua fler pedagoger, tror att kombinationen skulle ge ett 

utförligare resultat. Genom mina intervjuer fick jag fram ett resultat som delvis stämmer 

överens med mitt syfte och mina frågeställningar men inte fullt ut anser jag. 

En god generaliserbarhet kräver ett stort urval och mitt urval är litet och genom att jag valde 

en kvalitativ metod kan det vara svårt att dra slutsatser utifrån det med säkerhet (Bryman, 

2002). 

Resultatdiskussion:  

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter så lär sig man sig bäst i samspel med andra enligt 

Vygotskij, den ena har mer kunskap i ett område än en själv och på så vis lär ut till den andra, 

genom att pedagoger och barn lär varandra i samspel är detta positivt och gynnar både 

barngruppen som arbetslaget.  

Det finns pedagoger som upplever osäkerhet och oro att använda TAKK eftersom de inte lärt 

sig från grunden utan fått kunskap om det ifrån en arbetskollega eller har försökt lära sig själv, 

och väljer istället att inte använda tecken de dagar när den ”ansvariga” inte är på plats för att 

riskera att inte lära barnen fel.                  21 
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Enligt Piaget så talade inte barnet för att kommunicera, utan för att tillfredsställa det inre 

behovet som kallas egocentriskt tal, människans icke språkliga kognitiva förutsättningar är 

något som man föds med och språket är något som uppstår av ett resultat av barnets kognitiva 

utveckling. Barnet tar eget initiativ till att öka sitt ”teckenförråd” när den ”ansvariga” inte är 

på förskolan. Barnet är moget och upplever behovet och släpper sedan tecknet när språket 

kommer. Medan Vygotskij ser detta som något man lär sig tillsammans, man utbyter 

erfarenheter och kunskaper med och av varandra, barn och pedagoger och inte på egen hand 

som Piaget anser och detta genomsyrar i mina intervjuer, de både lär varandra i barngruppen 

och barn utforskar på egen hand efter nya tecken (Säljö, 2000).  

 Vad händer med dessa barn tänker jag som bara får tillgång av tecken ibland?  

I en av mina intervjuer får jag vetskap om att det väljs ut situationer som det anses gynna 

barnen bäst utifrån en pedagogs synvinkel, att det exempelvis bättre att uttrycka sig om man 

är ledsen än att man vill gunga eller leka med Kalle.  

Det är något jag inte förstår, vem har rätten att anse vad som är viktigast för just det barnet?. 

Det är lika viktigt i alla situationer, alla arbetar olika men som både intervjupersoner och 

Tisell (2011) tar upp det tar ingen längre tid för man gör det samtidigt som  man 

kommunicerar. Att det ska användas hela dagen för det kan resultera i värsta fall att barnet 

inte vet  när det ska användas  när det bara används ibland och väldigt olika av alla pedagoger, 

och drar sig undan och blir osäker.  

Det jag skulle vilja undersöka vidare utifrån det jag har fått fram är: pedagogers 

förhållningssätt till flerspråkiga barn.  
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Bilagor 

Informationsbrev och förfrågan angående undersökning  

 

Hej!  

Jag heter Malin Unosson Dalin och studerar till förskollärare vid Karlstad 

Universitet. Denna termin skriver jag mitt examensarbete i temat Språket och 

berättande i förskolan och har valt att fokusera på användningen av tecken som 

stöd (TAKK) i förskolan. Jag är intresserad av att höra hur ni arbetar med denna 

metodik i er verksamhet och i vilka sammanhang ni gör det. 

Metoden jag har valt är intervjuer och jag kommer ta ljudupptagningar för att 

kunna gå tillbaka och transkribera dem.  

Intervjuerna kommer äga rum under vecka 16, antingen 21/4 eller 22/4.  

Allt deltagande sker frivilligt och kan avbrytas när som helst. Alla uppgifter 

kommer i undersökningen kommer anonymiseras och allt material förvaras så 

att ingen obehörig kan ta del av det och kommer enbart användas i detta 

forskningsändamål.  

 

Vill du medverka som jag hoppas att du vill, kontakta mig då senast  

Måndag 18/4 

 

Kontakta mig om du har några frågor : telefon 070 5175710  

Mail: malin.unoson-dahlin@hotmail.com  

 

 

                                     Blankett angående samtycke  

Jag ger mitt samtycke till medverka:  

 

Pedagogens namn:……………………………………… Datum: 
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Mina intervjufrågor  

 

1. Arbetar ni med tecken som stöd? Anser ni att det är en viktig kunskap att 

ha i sin roll som pedagog? Vilka fördelar ser du med att arbeta på det 

sättet?  

2. Hur länge har du varit yrkesverksam pedagog? Har alla fått utbildning i 

att använda metodiken? Använder ni det lika mycket i arbetslaget? Är det 

ett individuellt initiativ att börja med TAKK eller är det förskolan som har 

drivit det?  

3. Är det användbart för alla barn? Även de som inte har speciella behov?  

 

4. Kan du ge exempel på vad ni har sett för utveckling av metodiken om du 

jämför innan ni började?    

 

5. I vilka sammanhang använder ni det? Kan man använda sig utav det en 

större del av dagen eller är det mest i specifika situationer? 

 

6. Använder ni metoden för barn som har ett annat modersmål? 

 

7.  Arbetar ni på ett annat sätt med barn med annat modersmål för att främja 

deras språkutveckling i jämförelse med en allmän barngrupp? Hur går ni 

tillväga? Vilka fördelar ser du med att arbeta på det sättet? 
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