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Sammanfattning 

Redan i mammas mage börjar barnets språkinlärning, barnet hör båda pappan och mammans 

röster när de sjunger och pratar (Lindö, 2010). Att kunna göra sig förstådd och förstå andra är 

en grundläggande rätt som alla barn har. Språkträning är inget man har 30 minuter före en 

vila, utan det ska genomsyra verksamheten under hela dagen. 

Syftet med arbetet är att undersöka om tecken, i förskollärarnas arbete med att främja barnens 

språkutveckling, har en stimulerande inverkan samt vilka metoder det finns.  

Studien är genomförd med hjälp av observationer, hur barnen reagerar på tecken som 

språkstöd, samt en intervju av en specialpedagog.  

Det jag fick fram under observationerna var att barnen tog till sig tecknen som användes och 

att förskollärarna uppmuntrade barnen att använda tecken när de pratade med varandra. Att 

använda sig av tecken gav barnen ännu ett sätt att göra sig förstådd och förstå andra i sin 

omgivning. Teckenanvändande utökades också till att andra tecken användes till sånger som 

sjöngs på samlingen. 

Genom att studera litteratur som behandlar ämnet, fick jag fram vilka metoder det finns att 

använda sig av.  

 

Nyckelord: barn, främja, förskola, förskollärare, metod, språkutveckling, TAKK, teckenstöd.  
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1. Inledning 

Vi använder språket till att få kontakt med andra, göra oss förstådda, förstå andra och för att 

skapa mening. Vi använder oss av olika uttrycksformer: tal, skrift, bilder, dans beroende på 

vad vi vill utrycka och med vem vi är tillsammans med (Bjar & Liberg, 2003). Barn behöver 

ett sätt att kunna kommunicera med andra, med ord eller tecken för att inte behöva känna sig 

utanför.  Förskollärare har därför ett stort ansvar att göra språket tillgängligt för alla barn som 

går i förskola.                 

På vår förskola hade vi temakväll för föräldrar och personal och fick då besök av kommunens 

specialpedagog, som talade om språkets betydelse för barnen och hur förskollärarna på 

förskolan och hur vårdnadshavare i hemmet kan göra för att stimulera barnen i deras 

språkutveckling. Specialpedagogen pratade om att barnet under förskoletiden utvecklar sin 

språkliga bas och att de under denna tid är som mest mottagliga för språk. Utifrån detta 

väcktes ett djupare intresse för de yngre barnens språkutveckling och en undran hur jag som 

förskollärare kan medverka i barnens fortsatta språkutveckling. All språkutveckling ska vara 

till hjälp för barnen på förskolan och särskilt viktigt är det för barn med viss språksvårighet 

eller med annat modersmål än svenska i grunden. I förskolans läroplan står det att: 

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 (Lpfö 98, rev 2010). 

Jag tycker att TAKK
1
 är viktigt att studera, eftersom det för mig framstår som ett ämne inom 

barns språkutveckling som bör lyftas fram. Därför inriktade jag min studie på just detta. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, är en metod som används för att 

underlätta kommunikation. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Under bakgrund kommer jag att ta upp vad olika författare och forskare skriver om 

språkutveckling samt vad det står om språk i Läroplan för förskolan (Lpfö98, Skolverket 

2010). Därefter följer en kort beskrivning om några modeller/metoder som anses verksamma 

när det gäller att stimulera barns språkutveckling. Den litteratur som använts valdes för att den 

var relevant för studien, samt att det finns tips om hur tecken som stöd kan användas t.ex. 

inom förskolan.  

2.1 Från joller till ord 

Barnets språkinlärning börjar redan i mammas mage. Barnet känner av mammans rytm och 

rörelse, hör båda föräldrarnas röster när de sjunger och pratar med sitt barn. Redan där föds 

dialogen (Lindö, 2010).  När barnen är relativt nyfödda så reagerar de på talat språk. Deras 

kroppsrörelser följer språkets rytm och barnet är då redan inställd på språklig kommunikation.   

Snart deltar barnet i kommunikativt samspel med andra, barnet använder kroppen och blickar 

för att skicka ut signaler för att få kontakt (Söderbergh, 1993).                                                

Att skrika är barnets sätt att ta kontakt. Med skriket kan barnet uttrycka sina behov och 

känslor: jag är hungrig, blöt, trött eller jag vill ha sällskap. Skriken låter olika och många 

föräldrar lär sig höra skillnad efter en tid. Barnet har ett eget sätt att kommunicera, med skrik 

och joller som är deras första språk (Kreutz Wirfelt, 2010).  

Under barnets första år så utvecklas språket i snabb takt. Språket är i första hand till för att 

förmedla något. När det är något som barnet vill så använder det språket för tala om vad det 

behöver eller vad det känner. Under de första månaderna så ger barnet ifrån sig ljud eller skrik 

när de vill ha uppmärksamhet. Jollerperioden kommer därefter, när barnet mår bra så jollrar 

det. Jollret består av olika ljud som barnet testar och lyssnar till. Jollret är till en början 

gurglande eller vibrerande, men mot slutet av perioden blir det mer lika stavelser, den 

egentliga språkutvecklingen närmar sig. De flesta barn säger sitt första ord vid ett års ålder 

(Arnqvist, 1993).                                                                                                                       

Vid sju månaders ålder så är barnet mer aktivt i turtagandet med föräldrarna och i ettårsåldern 

så kan sekvenserna pågå i flera minuter, där båda barn och föräldrar deltar aktivt i samtalet 

(Svensson, 1998). Titt-tut-lek är en vanlig lek som föräldrar och barnet leker, barnet härmar 

föräldrarnas gester, miner och språkljud. Barnets joller och lek med språket i denna ålder har 

samma funktion som rim och ramsor får senare i förskoleåldern enligt Svensson. 
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Lindö beskriver också de olika stadierna som ett barn går igenom i sin tidiga språkutveckling, 

från skrik till joller och hur barnet ger svar på prat och leenden med olika ljud som visar att 

barnet trivs och mår bra. Vid fyra till sex månader börjar barnet att experimentera med sin röst 

och provar sin röst i längre slingor i olika höga och låga toner. När barnet är ungefär sju till 

tio månader så utvecklas jollrandet till att mer låta som ord t.ex. dadada. Vid tio till fjorton 

månader börjar barnet börjar använda korta ord kombinerat med gester, för att göra sig 

förstådd. Vid ett års ålder börjar barnen att använda stavelseliknande småord, som av forskare 

kallas proto språk. Icke betonade bokstäver försvinner t.ex. så blir banan ”nan” när barnet 

uttalar det. Kort därefter börjar barnen producera sina första riktiga ord, s.k. ettordsyttranden. 

De första orden brukar oftast finnas i barnets närhet och är oftast innehållsord såsom: pappa, 

nalle, vovve. Barnet lär sig sedan ord för handlingar och tillstånd och när barnet har samlat på 

sig cirka 50 ord brukar de gå från ett- till tvåordsyttranden, t.ex. ”titta vovve” (Lindö, 2010).  

När barnet har kommit upp i två årsåldern använder det sig alltmer av språket och förstår mer 

än det kan uttrycka (Svensson, 1998). Barnet har tillägnat sig många ljud, men flera saknas. 

Deras språk kan vara svårt för en utomstående att förstå och när de försöker imitera de vuxnas 

tal, kan många missförstånd uppstå på grund av de vuxnas bristfälliga kunskap om barnets 

levnadsförhållande och erfarenhet. Barnet har nu ca 200-300 ord som det använder och förstår 

prepositionerna: i, bakom, framför, uppe, nere. När barnet börjar närma sig tre år så försöker 

barnet att samtala mer med sina kamrater, men förmågan att anpassa språket så deras kamrater 

förstår är begränsad. Barnet talar nu om vad det vill och pratar gärna med andra, barnet frågar, 

lyssnar och repeterar. Men att sätta sig in i andras situationer kan vara svårt eftersom barnet 

utgår från självupplevda händelser och sig själv. Eftersom barnet inte har alla språkljud som s, 

r, sje och tje-ljud så ersätts de med andra ljud. Ljudkombinationer kan vålla problem och 

barnen kan utesluta konsonantkombinationer eller konsonanter så att t.ex. snöre blir ”nöre” 

och skratta blir ”satta”. Barnet talar mycket och det aktiva ordförrådet ökar i snabb takt, även 

om barnen inte använder orden som vuxna gör. I treårsåldern börjar också treordssatser 

uppträda och byggs på när barnet sätter ihop två tvåordssatser. De grammatiska skillnaderna 

kan vara stora mellan olika barn och några börjar även använda sig av bisatser i den här åldern 

(Svensson, 1998). 

2.2 I samspel med omgivningen 

I samspel med sin omgivning lär sig barn kommunicera. Barns språkutveckling är förankrat i 

ett sociokulturellt och kognitivt sammanhang och när barnen utvecklas går alla igenom 
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liknande utvecklingssteg. Vid ett och ett halv års ålder startar en ordförrådsspurt, vilket är en 

förutsättning för utvecklingen av grammatik och böjningsmorfologi. Barnet har under sitt 

första år i sitt minne ett förråd av ljud och bilder som de behöver för att utveckla ord. De 

första orden brukar ofta dyka upp när barnet har sin första födelsedag och språkutvecklingen, 

som startade för ett år sen, fortsätter genom förskoleåldern, skolåldern och resten av livet, 

enligt forskaren Sven Strömqvist. 

Ett språkligt medvetet barn funderar självständigt och medvetet över språket, både talat och 

skrivet (Svensson, 1998). Det funderar också över språkets form eller struktur och inte bara 

över vad ordet betyder.  Barnet lägger märke till hur något skrivs eller sägs. Barnet fokuserar 

omväxlande på innehåll och form och gör jämförelser. Barnet kan vara språkligt medvetet 

utan att ha den språkliga förmågan. De kan höra när andra säger ord felaktigt, men inte när de 

själva gör det.  Vårt språk kan delas upp i olika former av medvetenhet. Fonologisk 

medvetenhet är medvetenhet om språkljudet. Morfologisk medvetenhet är medvetenhet om 

ord och hur orden kan förändras. 

Det finns olika exempel på om barnet är språkligt medvetet. Ett av dem är när de upptäcker att 

ord är olika långa t.ex. att tåg är kort och ordet nyckelpiga är ett långt. Ett annat exempel är 

när barnen tycker om att rimma eller rättar sig själva när de sagt något ord felaktigt 

(Svensson, 1993). 

2.3 Daglig stimulans i förskolan 

Att barn får delta i intressanta och utvecklande samtal under dagen är viktigt för språket 

(Svensson, 2005). Genom att samtala och leka med ord lär de sig nya uttryck.  Barn tycker om 

att vända och vrida på ord, hitta på nya ord eller tala baklänges. Genom barns och vuxnas lek 

med ord ökar barnens språkliga medvetenhet och deras intresse för skriftspråket kommer 

naturligt in i vardagen. Att ha språklekar med barnen innebär inte att barnen ska känna att de 

tränar språk. Svensson menar att språklekarna ska pågå under hela dagen, vid frukosten, 

blöjbyten, utevistelse eller i lekar tillsammans med förskolläraren och annan personal. 

Lekarna med språket ska göra barnen medvetna om språket, göra skriv- och läsinlärningen 

lättare, stärka banden mellan barnen och vara ett sätt att ha roligt tillsammans med vuxna. 

Att arbeta temainriktat är något som förekommer i de flesta förskolor av tradition (Arnqvist, 

1993). Det kan vara sagor, återberättande eller begreppsbildning som det samtalas kring. Att 

låta barnen prata är ett sätt att stimulera det talade språket. Att använda språklekar är ett sätt 
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att träna olika delar av språket t.ex. begreppsbildning, ordförråd, återberättande och den 

språkliga uppmärksamheten. Att i förskolan läsa för barnen har en positiv effekt på barnens 

språkutveckling. Arnqvist menar att det är viktigt att samtala med barnen om vad de har läst 

och besvara barnens frågor på ett utvecklande sätt. Kunskap som barnen får om bokens 

innehåll och struktur kan de sedan utnyttja när deras läsinlärning börjar.  

Vygotskij (Strandberg, 2009) menar att allt lärande och all utveckling har sin utgångspunkt i 

sociala aktiviteter. Utvecklingen går från att barnet gör saker tillsammans med andra, till att 

barnet kan göra saker själv. Skillnaden mellan att barnet kan göra någonting själv eller att 

kunna göra något med hjälp eller stöd av en vuxen eller en fiffig kompis kallar Vygotskij för 

den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen. Utvecklingszonen 

handlar alltså om att barnet överskrider sin förmåga genom att lösa ett problem med 

vägledning eller i samarbete med andra. 

2.4 Metoder och modeller 

För att arbeta med barns språkutveckling finns några modeller och metoder. Här följer en 

beskrivning av tre modeller.  

2.4.1 TAKK 

TAKK står för Tecken som Alternativ och kompletterande Kommunikation.  TAKK är inget 

eget språk som teckenspråk, utan en metod som ska underlätta kommunikationen mellan 

människor. TAKK används alltid tillsammans med det talade språket för att förstärka orden. 

Genom tecken så blir det lättare för barnen att förstå, bygga upp ett ordförråd samt att 

kommunicera. Med tecken kan de barn som ännu inte har ett talat språk ändå kommunicera 

med andra och målet är att barnet ska tala och att TAKK är till för att stötta den utvecklingen 

(Heister Trygg, 2010). 

2.4.2 TRAS 

TRAS är en förkortning på Tidig Registrering Av Språkutveckling och är ett norskt material 

som kom till i ett samarbete mellan Institutet for spesialpedagogikk (Universitetet i Oslo), 

Bredtvet kompetanssenter, Eikelund kompetenssenter, Senter for atferdsforskning och Senter 

for leseforskning (båda vid Högskolan i Stavanger). Projektet startades år 2000 och går ut på 

att registrera barns språkutveckling. Detta för att eventuella språkstörningar ska upptäckas i 

tid, så att de åtgärder som behövs kan sättas in. TRAS är ett observationsmaterial som består 
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av en handbok och ett schema för att förskolläraren ska kunna följa barnens utveckling under 

deras tid på förskolan. De språkliga områden som observeras är språkförståelse, 

ordproduktion, uttal, språklig medvetenhet och meningsbyggnad. Användningen av TRAS ger 

förskolan möjlighet att registrera det enskilda barnets utveckling i förhållande till vad som 

förväntas vid en viss ålder, samt för att följa utveckling över tid. Det finns två sätt att använda 

TRAS på. Ett sätt är att observera barnet i dess naturliga miljö för att se vad barnet kan utan 

stöd eller hjälp.  Det andra sättet är att se hur mycket hjälp barnet behöver i en viss situation 

och vad för slags hjälp barnet då behöver. Observationsschemats syfte är att följa barnets 

språkutveckling så att inte en försening i utvecklingen förbises (TRAS, 2006).    

2.4.3 Karlstadmodellen 

Karlstadmodellen utvecklades av tidigare professor vid Karlstads universitet Iréne Johansson. 

Hon introducerade Karlstadmodellen i slutet av 1970-talet som är en modell för språkträning 

för vuxna, barn och unga av vilka en del har tal- språk- eller kommunikationsstörning. 

Karlstadmodellens grundtanke är att varje språkstörning är olika och att språkträningen därför 

måste individanpassas. Enligt modellen/metoden är det viktigt att utgå från individens 

erfarenhet och behov, men även att försöka locka fram nya intressen och utifrån dessa välja 

metod och lämpligt material för varje enskilt barn. Har barnet inte språket så använder det 

tecken och gester för att kommunicera. Inom Karlstadmodellen så använder man sig av AKK- 

Alternativ och kompletterande kommunikation, visuella uttrycksformer såsom bilder, skrift 

och tecken som ett stöd i vardagen. Detta används också som redskap för utvecklande av det 

talande språket (2010, Karlstadmodellen.se). 

2.5 Läroplan för förskolan Lpfö 98 

 I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det: Att i förskolan ska barnen kunna 

utveckla sin identitet och vara trygg i den. Barnen ska få utveckla sin nyfikenhet och lust till 

ett lekfullt lärande. Verksamheten i förskolan ska utveckla barnens intresse för skriftspråk, 

bilder och texter samt förståelse för symboler och hur de kan kommunicera med dessa. 

Förskolan ska ansvara för barnens utveckling och lärande, vilket innebär att ge barnen 

förutsättningar att använda hela sin språkliga förmåga, stimulera barnens språkutveckling, 

samt ge stöd och stimulans till barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

Förskolan ska sträva efter att varje litet barn utvecklar sin kommunikationsförmåga: 

 att lyssna och göra sig hörd 
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 att förstå begrepp, se samband och upptäcka sin omvärld 

 att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd-med kropp, sinnen, känslor, talspråk, bild & 

form, lek, sång, musik, dans och drama 

 att barn med andra modersmål än svenska får utveckla sina kulturella identiteter och sin 

förmåga att kommunicera på alla sina språk” (Ur Småbarnens egen läroplan s 14-15). 

2.6 Sammanfattning bakgrund 

Samspel och kommunikation är viktiga ingredienser i samvaron med barn. För att ge barnet så 

bra förutsättningar som möjligt att utveckla ett språk så måste föräldrar eller annan vuxen i 

barnets närhet, samtala med barnet i allt som händer och sker, svara på det barnet säger när 

hon/han pratar/jollrar, titta på bilder, läsa böcker, sjunga, ramsa, dansa och lyssna på vad 

barnet säger. Om nu inte barnet får ett talat språk, så finns det olika metoder och modeller till 

hjälp så att barnet så småningom kan få ett talat språk eller att ge barnet möjlighet att göra sig 

förstådd med tecken t.ex. TAKK och Karlstadmodellen användas till att förstärka barnets tal 

med tecken eller för att ge barnet ett annat sätt att kommunicera med sin omgivning. TRAS 

däremot är inte en metod för att träna barnet, utan är ett för förskolan särskilt anpassat 

observationsmaterial för att se var i utvecklingen barnet står i förhållande till sin ålder. 

2.7 Syfte 

Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur förskollärare kan 

utveckla sina kunskaper om yngre barns språkutveckling. Med hjälp av tecken som stöd, 

vilket anses stödja barn i deras språkutveckling, öka förståelsen för språkstimulering i 

förskolan.   

2.8 Frågeställningar 

 Vilka metoder/modeller finns det för att stimulera barns språkutveckling? 

 Hur kan tecken som stöd stimulera barn i deras språkutveckling? 

3. Metod                                                                                                  

För att få svar på hur specialpedagogerna ser på barns språkutveckling och hur tecken kan 

användas som stöd i denna utveckling valde jag att intervjua specialpedagogen i den kommun 

där jag arbetar. Vid intervjun så använde jag en semistrukturerad intervjuform d.v.s. jag 

ställde frågorna i en bestämd ordning men följde sedan upp med följdfrågor. Enligt (Stukàt, 
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2012) utnyttjas då samspelet mellan den som frågar och den tillfrågade, så att informationen 

blir bredare.                   

För att besvara min andra frågeställning, när det gäller tecken som stöd och hur de kan 

stimulera barnens språkutveckling, valde jag att observera när barnen introducerades för 

tecken som stöd på samlingen i förskolan. Jag har under den här tiden fört anteckningar som 

är till grund för min undersökning. Det betyder att jag gjort observationer av andra ordningen 

d.v.s. att jag som förskollärare kontinuerligt observerat de pedagogiska aktiviteter jag varit 

delaktig i (Björndal, 2005). 

3.1 Urval 

Jag valde att intervjua en specialpedagog med lång yrkeserfarenhet inom området barn och 

språk.  Specialpedagogen har även utbildat sig till Tal, språk och kommunikationspedagog. 

Vilket är till hjälp i min undersökning, eftersom jag i mitt examensarbete undersöker om 

tecken kan vara ett stöd i de yngre barnens språkutveckling.                                         

Observationerna omfattar barn i åldern 1-3 år, men eftersom förskolan arbetar åldersblandat, 

så kom det att även omfatta barn som fyller 4 år under våren. På förskolan går det barn med 

normal språkutveckling, men också barn med vissa språksvårigheter samt barn med annat 

modersmål än svenska i grunden. Att undersökningen gjordes på den förskola där jag själv 

arbetar var viktigt eftersom jag skulle ha möjlighet att föra loggbok och jag behövde vara där 

under en längre tid för att fånga hur barnen använde sig av de tecken som jag introducerade.   

3.2 Semistrukturerad intervju 

För att specialpedagogen skulle få inblick i vad jag ville fråga, skickade jag frågorna i förväg 

(se bilaga 1). Intervjun genomfördes i ett avsides rum på förskolan där vi kunde sitta i lugn 

och ro och samtala. Intervjun spelades in på band så att jag senare kunde lyssna och skriva 

ned vad vi talat om. 

3.3 Observation 

Att observera är att uppmärksamma ett speciellt fenomen eller situation som är av pedagogisk 

betydelse. För förskolläraren är att göra observationer, en professionell färdighet som är 

kopplad till deras arbetsuppgifter. Observationer genomförs för att ändra det som inte 

fungerar. Detta för att uppnå ett så bra lärande som möjligt i verksamheten (Björndal, 2005). 

När vi observerar så använder vi oss av våra fem sinnen som får ta emot ett kaos av olika 



 9 

intryck från omvärlden (Björndal, 2005).  Det kan vara svårt att bearbeta det som sägs/visas, 

därför är det viktigt att hitta sitt eget sätt att sålla i den information man samlar in.                                                                                         

Jag valde att observera samlingen i cirka 5-10 minuter varje dag i 4 veckors tid för att se om 

och hur barnen tar till sig tecken för frukt, samt om metoden kan användas i deras fortsatta 

språkutveckling. När jag visade barnen de olika tecknen för frukt som vi åt, observerade jag 

hur barnen tog till sig tecknen och om de fortsatte att använda dem under dagen. Alla 

förskollärare använde konsekvent tecknen för de frukter vi åt eller pratade om under dagen, så 

att barnen kunde koppla ihop dessa. Under hela studien så förde jag kontinuerligt loggbok. 

Efter varje observationstillfälle så skrev jag stödord. Efter arbetsdagens slut så tittade jag 

igenom anteckningarna och skrev ned vad som hade hänt under resten av dagen. Syftet med 

att skriva loggbok är att skapa djupare förståelse för något som skett genom skriftliga 

reflektioner (Björndal, 2005). 

3.4 Genomförande  

Innan intervjun med specialpedagogen så tog jag kontakt med rektorn och berättade om mitt 

examensarbete och vad min intervju skulle användas till. Därefter kontaktade jag 

specialpedagogen och frågade om det fanns möjlighet till att göra en intervju. När jag fått 

klartecken från alla så skickades ett massiv (se bilaga 2) samt de frågor jag skulle ställa till 

både specialpedagogen och rektor. I massivet står att alla berörda kommer att vara anonyma 

och att namn på personer och förskolor kommer att fingeras. Dag, plats och tid för intervjun 

bestämdes med specialpedagogen, så att tid fanns till att förbereda sig för intervjutillfället. Jag 

berättade att intervjun kommer att ingå i mitt examensarbete och vad det skulle handla om. 

Rektor på förskolan där observationerna genomfördes kontaktades och informerades enligt 

Vetenskapsrådet-forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) om informationskravet: 

där de som är berörda av studien informeras om dess syfte samt att den är frivillig.               

Alla som deltar i en studie har själva rätt att bestämma över sin medverkan och skyddas 

genom att undersökningen förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den. Allt som spelas in 

eller antecknas kommer att förvaras i ett låsbart skåp där enbart jag har tillgång till nyckeln 

till dess att arbetet är godkänt. Därefter förvaras data på Högskolan i Gävle innan det förstörs. 

Insamlade uppgifter kommer endast att användas i forskningssyfte.  
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Föräldrarna till barnen fick också ett informationsbrev (se bilaga 3) där de informerades om 

att jag skulle observera deras barn. Vad som skulle observeras samt att barnen kommer att 

observeras i grupp så inget enskilt barn kommer att pekas ut. 

Observationerna genomfördes på förskolans förmiddagssamling och efter varje samling förde 

jag loggbok. Jag har valt att vara deltagande observatör och har deltagit på samma villkor som 

de andra förskollärarna. En negativ konsekvens med detta menar (Björndal, 2005) är att jag 

som observatör får svårare att skriva ner all information som jag får.  

3.5 Tillförlitlighet 

När jag observerade barnen så använde jag mig av deltagande observation. Det betyder att jag 

som observatör deltar i den situation som jag observerar vilket för mig var naturligt eftersom 

jag observerade den barngrupp som jag arbetar i. Att vara deltagande observatör ökar risken 

för att observatören kan påverka och förändra beteendet på det som observeras och att det är 

lätt att bli involverad känslomässigt. Detta kan leda till att det är svårt att göra en objektiv 

bedömning av resultatet, att som observatör bara se det positiva. En stor fördel är att få 

kunskap om sådant som tas för givet och se det sociala sampelet, erfarenheter och värderingar 

som kanske inte kommer fram annat än i konkreta situationer (Stukát, 2012).       

En observation kan bidra till kunskapen och medvetenheten om av vad som sker i 

verksamheten och vad som behöver förändras, efter att observationen analyserats. 

Förändringen görs alltså utifrån hur det ser ut, inte hur man antar att det förhåller sig. 

Förändringens varaktighet är större med en sådan grund, vilken bygger på observation av den 

egna praktiken och inte något som är bestämt högre upp (Rönnerman, 2004). 

Undersökningen har gjorts på en mindre grupp barn med olika sociala bakgrund, etnisk 

tillhörighet och könsfördelning. Barnens närvaro och personalens engagemang har också 

påverkat utgången av resultatet i undersökningen.                                                                

4. Resultat 

Resultatdelen inleds med en redovisning av intervjun med specialpedagogen. Därefter följer 

en sammanfattning där jag tar upp det som enligt specialpedagogen är viktigt. Därefter 

kommer observationsdelen som beskriver hur jag gick tillväga när jag introducerade tecken 

för barnen och hur det utvecklades. För att det ska bli tydligare för läsaren vad 
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specialpedagogen, barnen och förskollärarna sa under intervju och observationer så har jag 

valt att använda mig av kursiv stil. Därefter kommer en kort sammanfattning och analys. 

4.1 Intervju med specialpedagog 

Specialpedagogens namn Greta, är fingerat och hon heter i verkligheten något annat. 

”Språket är grunden för all utveckling och lärande: synen på mig själv, självkänslan 

och självförtroende. Språket behövs för att förmedla sina tankar, känslor och för att i 

förlängningen kunna göra sig hörd i samhället, demokrati tänker jag”, säger Greta när 

intervjun börjar och språk kommer på tal. 

I samtalet med Greta betonades att barn har olika förutsättningar och att det därför är viktigt 

att förskollärare tar tillvara på varje barns möjligheter genom att utgå från varje barn, avläsa 

barnet hela tiden, samt att kommunicera inte bara med ord utan också med kroppen och med 

ansiktsuttryck. Barn är olika. En del barn samlar på ord innan de pratar, medan andra barn 

pratar på en gång. Det ser olika ut i barnens familjer. I en del familjer tycker de att barnet är 

så litet att barnet inte förstår något, medan de i andra familjer tar vara på barnets lust och ser 

utvecklingen. ”Så är det väl på en del förskolor också, med förskollärarna som jobbar där”, 

säger Greta.                                                                                                                                 

Det är viktigt att förskollärarna tar tillvara på varje situation och varje ord. Förskolläraren bör 

befinna sig där barnet är så att de ser och hör vad barnet menar och kan sätta ord på allting 

som händer. Där igenom får barnet redskap att kunna uttrycka sig, ett språk. Förskollärarna 

måste även se till att benämna saker vid dess rätta namn och inte säga t.ex. ”ta den saken” 

utan Var är bananen? Titta Svea fick bananen, och upprepa om och om igen, barnen måste 

höra ordet många gånger innan de tar ordet till sig som sitt”, säger Greta. 

 När förskolläraren tittar i böcker och på bilder med riktigt små barn så är det samspelet som 

är viktigast, innan barnet förstår hur det fungerar. Det är också viktigt att bläddra i boken och 

veta vilken bild det är de ska titta på. Greta menar att förskolan ska använda sig av bilder, 

konkret material t.ex. sångpåsar. Om sången handlar om en ekorre så finns det en ekorre att 

titta och känna på. Det är viktigt för små barn att få en uppfattning vad en ekorre är för 

någonting. Sen kan detta utvidgas genom att fundera över var ekorren bor och vad den äter så 

att barnen får begrepp om vad en ekorre är för något. 
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”Kroppsspråk, mimik och att vara tydlig när du pratar är viktigt samt att använda 

ögonen för att visa sitt intresse och ställa frågor till barnet. Att hela tiden benämna vad 

barnet gör är speciellt viktigt, om barnet inte har något språk, säger Greta, eftersom 

förskolan inte vet om det kan finnas något barn med språkstörning i gruppen när 

barnen är små”.  

Utifrån detta kan det vara bra att använda tecken. Barn tycker tecken är spännande och 

intressant. Ordet som barnet hör försvinner ganska fort, medan tecken är lättare att komma 

ihåg. Barnet använder fler sinnen när det använder tecken tillsammans med ord. Barnet 

använder ord, tecken och en bild som är ett och samma. 

Barnen kan ju också göra egna tecken för något de vill t.ex. när barnet är hungrig och klappar 

sig på magen. Då kan förskolläraren använda sig av det tecknet för att kommunicera med 

barnet. 

För barn med utvecklingsstörning och som har svårare att lära sig ett språk finns 

Karlstadmodellen, som är väldigt strukturerad. Den är indelad i olika steg, där även 

hjälptecken används. I Karlstadmodellen är pedagogen med i barnets lek hela tiden, pratar och 

visar med ord och handling vad som händer t.ex. ”här är dockan, här är sängen, ska dockan 

ligga i sängen, ska vi lägga dockan i sängen. Samma metod kan användas med småbarn 

också”, säger Greta genom att förskolläraren är med i leken, pratar och förklara för barnen 

vad som händer.  

Tecken kan användas som hjälp när orden inte kommer. Då har barnet i alla fall ett språk, i 

och med att de har tecken att använda sig av för att göra sig förstådd, menar Greta. Om tecken 

införs för att hjälpa ett barn få ett språk, så måste hela barngruppen vara involverad eftersom 

syftet är att barnet ska kunna kommunicera med sina kompisar och de vuxna runtomkring. 

Kan inte de övriga barnen tecken så kan inte barnet kommunicera med dem i alla fall. 

Detsamma gäller om barnet har ett annat modersmål än svenska. Där kan tecken hjälpa barnet 

förstå, för det blir så tydligt i och med att barnet får ord, bild och tecken samtidigt samt att 

ordet benämns många gånger. Det är viktigt i deras inlärning av ett nytt språk. Om barn med 

annat modersmål än svenska börjar på förskolan vid 2-3 års ålder så kommer barnet att lära 

sig svenska bra, men om barnet är äldre kan det vara svårare. 

Något som Greta vill lyfta är ” Veli Tuomela och hans språkpedagogiska metoder: att ta vara 

på alla situationer och allt som händer. Det är vardagssamtalet som är det viktiga egentligen”. 
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4.2 Sammanfattning av intervju 

Det som specialpedagogen återkommer till flera gånger under intervjun är att förskolläraren 

ska vara närvarande tillsammans med barnen, genom att använda kroppen, mimiken, ögonen. 

Förskolläraren ska visa sitt interesse och sätta ord på saker i verksamheten tillsammans med 

barnen, upprepa orden så att barnen får tillgång till orden. Att titta på bilder och läsa i olika 

böcker samt använda tecken för att ge barnen ett sätt att kommunicera med andra, även om de 

inte har orden. Förskolan ska ge barnen så många ord som möjligt under deras förskoletid, för 

det är då som barnen är som mest mottagliga för språk. De metoder som specialpedagogen 

förespråkar är TAKK, att använda tecken som stöd för att ge barnen ett språk och kunna 

kommunicera med andra även om de inte har orden men också för att förstärka de ord de 

redan har och för att stimulera barn i deras språkutveckling. När barn har annat modersmål än 

svenska kan tecken underlätta deras inlärning av ett nytt språk. När barnen hör ordet och ser 

bilden på samma gång så blir det tydligare för barnet. Specialpedagogen tycker även att 

Karlstadmodellen som används i arbetet med barn med utvecklingsstörning och deras 

språkträning även kan användas när man arbetar med små barn. Där är pedagogen med hela 

tiden i ord och handling, visar vad som händer och sker i t.ex. leken. Specialpedagogen tog 

även upp Veli Tuomela och hans språkpedagogiska metoder, men gick inte närmare in på vad 

de handlade om. 

4.3 Observationer 

Först kommer en kort beskrivning på hur en förmiddagssamling på förskolan kan se ut. På ett 

stort täcke på golvet sitter barn och förskollärare tillsammans och äter frukt. När frukten är 

uppäten sjunger vi några sånger och ramsor som återkommer under en längre tid, för att 

barnen ska hinna med att lära sig dem. Barnen får också önska egna sånger och ramsor, vilket 

verkligen är uppskattat av barnen. Åldern på barnen är 1-3 år och det kan vara mellan 7-14 

barn på samlingen.              

Dagen då tecken introducerades för barnen på förskolan, skulle vi äta äpple på samlingen.  

För barnen berättade jag att om ett barn inte kan prata med ord så kan barnet använda sig av 

tecken för att förstå och göra sig förstådd.  Sedan visade jag ett konkret äpple, jag visade även 

en bild av ett äpple, samt tecknet för äpple.  Barnen tittade och lyssnade intresserat på vad jag 

sa och hur jag gjorde tecknet. Några barn tog tecknet till sig och försökte göra lika som jag 

gjorde, medan några andra barn bara upprepade ordet ”äpple”.  
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Exempel 1: Förskolläraren kommer med frukten till samlingen och säger – ”Idag blir det 

äpple” och visar tecknet för barnen. Svea 2 år gör tecknet för äpple på sitt sätt och Anton 2 

år tittar på Svea med huvudet lite på sned och säger – ”Äppe i da Fea, äppe ida”. 

Under de följande dagarna så var det äpple som serverades på vår samling. Det gjordes för att 

barnen lättare skulle få en koppling mellan hur äpplet verkligen ser ut och smakar, till hur 

tecknet för äpple ser ut. Efter att det hade serverats äpple på samlingen några dagar så hade 

flera av barnen kommit underfund med hur tecknet för äpple skulle göras, då byttes frukt och 

tecken till päron. Tecknet för päron var lite svårare att göra för barnen, men efter några dagar 

så hade flera av barnen kommit på hur de tekniskt skulle utföra tecknet päron med sina 

händer. En del av barnen fortsatte att göra tecknet för äpple, men efterhand så kopplade 

barnen ihop frukten med tecknet genom att se hur de andra barnen och förskollärarna gjorde.  

Exempel 2: Barnen sitter på täcket och skålen med päron bjuds runt så alla barnen får en 

smakbit. Viran 2,5 år tittar i skålen och säger – ”Mä, mä”och så gör hon tecknet för äpple. 

”Nej!”- säger Elsa snart 3år, det är päron idag och visar Viran tecknet för päron. Viran tittar 

på Elsa och så gör hon efter Elsa. ”Bra Viran!”- säger Elsa och Viran lyser som en sol. 

Tredje veckan så introducerades barnen för frukterna banan och apelsin. Under de kommande 

veckorna så blandades de olika frukterna och tecknen, barnen blev säkrare på hur de skulle 

göra tecknet och att koppla samman frukt och tecken med varandra.  

När barnen nu började koppla ihop frukten med dess tecken, så var de nu mer nyfikna på vad 

det skulle vara för frukt på samlingen. Barnen frågade ofta ”vad blir det för frukt”?  

Förskolläraren svarade barnen vilken frukt det skulle bli på samlingen och gjorde samtidigt 

tecknet, barnen gjorde då efter tecknet för t.ex. äpple och gick till de andra barnen och talade 

om och visade vilken frukt som skulle serveras på samlingen den dagen.                                                                                           

Teckenanvändandet utökades till att vi på förskolan gjorde tecken till den frukt som 

serverades efter lunchen varje dag. Genom att introducera tecken för de större barnen på 

förskolan så utökades kunskapen om hur tecknen för de olika frukterna ser ut. 

När förskollärarna pratade med barnen under dagen och det var någon frukt som kom upp så 

gjordes tecknet för denna och barnen började använda vissa tecken i leken med andra barn, 

oftast var det tecknet för äpple eller apelsin för de påminde lite om varandra i utförandet. Nu 

började också barnen att rätta varandra när de gjorde tecknen och de tyckte att de andra 

barnen gjorde fel enligt dem själva. Barnen lärde också andra barn eller vuxna som inte kunde 
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tecken eller som kom på besök till förskolan, tecknen för de olika frukterna som barnen själva 

kunde. Nedan kommer två exempel på hur… 

Exempel 3: Hilma 4 år sitter med vår VFU elev Stina och frågar – ”Vet du hur man gör 

tecknet för päron? Nej! – Det vet jag inte”, svarar Stina. ”Titta här!”– säger Hilma och 

pekar på sin hand, så här gör du och så visar hon Stina, som inte gör tecknet på rätt sätt 

enligt Hilma, utan hon visar igen och den här gången lyckas Stina göra på rätt sätt och får 

beröm av Hilma. – ”Bra Stina, nu gjorde du rätt”. 

Exempel 4: Lina 3,5år och Hilma 4 år leker i dockvrån med att laga mat till sina dockor, när 

de dukade fram frukt på bordet, säger Lina – ”Nu ska du få ett päron lilla bäbis” och så gör 

hon tecknet för päron. ”Nähä! – Du gjorde fel”, säger Hilma till Lina. - ”Så här gör du”, 

Hilma visar Lina tecknet för päron. Efter en stunds diskussion mellan flickorna så säger Lina 

– ”Okey, så här då”! Så gör hon tecknet rätt, enligt Hilma. 

Den fjärde veckan av observationsperioden så fördes även sång med tecken in på samlingen, 

det sjöngs om lille katt, lille ko och lille gris med tecken till. Nu var barnen med hela tiden, 

sjöng och gjorde tecknen som var till sången. På förskolans dag uppträdde barnen med sången 

tillsammans med tecken för sina föräldrar.  

4.4 Sammanfattning av observationer 

Att införa tecken i barngruppen fungerade i de flesta fall bra, ibland var barnen lite trötta och 

då fungerade det inte. Om observationen hade sträckt sig över en längre tidsperiod så hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut. Hade det funnits bilder utplacerade i barnens 

lekutrymmen och matsal så hade kanske det bidragit till att barnens nyfikenhet ökat och att de 

i sin tur börjat skapa egna tecken. Många barn lärde sig tecknen för de frukter vi åt och även 

tecknen till sången vi sjöng och tecknade.                   

4.5 Analys 

Under mina observationstillfällen har jag kunnat se hur barnen på den korta tid vi använt 

tecken, börjat använda sig av dem i leken och andra sociala sammanhang. Vygotskij 

(Strandberg, 2009) menar att när barnet får stöd och hjälp av en fiffig kompis så kommer 

barnet in i den proximala utvecklingszonen. Hänvisar till det tidigare nämnda exemplet.    

Lina 3,5år och Hilma 4 år leker i dockvrån med att laga mat till sina dockor, när de dukade 

fram frukt på bordet, säger Lina – ”Nu ska du få ett päron lilla bäbis” och så gör hon tecknet 
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för päron. ”Nähä! – Du gjorde fel”, säger Hilma till Lina. - ”Så här gör du”, Hilma visar 

Lina tecknet för päron. Efter en stunds diskussion mellan flickorna så säger Lina – ”Okey, så 

här då”! Så gör hon tecknet rätt, enligt Hilma. 

Specialpedagogen Greta menar att det är viktigt att barnet kan se och känna för att göra ordet 

till sitt och att vi vuxna finns tillgängliga i barnets lek för att stödja barnet i sin 

språkutveckling. Genom att hela tiden benämna det barnet gör, bidrar vi vuxna till att ge 

barnet förutsättningar till all sin utveckling och sitt lärande.  

5. Diskussion   

När det gäller barns språkutveckling framkommer i min studie att den allra viktigaste faktorn 

är samspel med vuxna. Barnens vistelse på förskolan bör fyllas med språk och 

kommunikation. Enligt specialpedagogen bör förskollärarna ta vara på varje situation och ord. 

Något som Svensson (2005) också tar upp i sin bok. Språklekar ska pågå hela dagarna i alla 

situationer både inne och ute. Det kan knytas till Vygotskijs proximala utvecklingszon. Den 

vuxne finns där som ett stöd och så småningom leder stödet till att barnet kommunicerar på 

egen hand. Vilket kom fram i exempel 2, där Stina 3 år är den fiffiga kompisen som visar 

Viran 2,5 år hur hon ska göra tecknet för päron. Specialpedagogen menar att förskolan kan 

använda sig av Karlstadmodellen i verksamheten eftersom den bygger på att pedagogen i 

barnets lek hela tiden pratar och visar konkret vad som händer. Även hjälptecken kan 

användas. Tecken hjälper barnet att komma ihåg orden genom att de även sätter sig i 

kroppsminnet, det förstärker inlärningen hos barnet och att tecken kan användas i alla olika 

situationer när barnen behöver förstärkt förståelse. Att de flesta barn har lätt att ta till sig 

tecken gör att det ur didaktisk synvinkel inte endast är förskolläraren som har fördelar av detta 

utan även alla barn i samleken, om någon har språkförbistringar.                                                                                                             

Resultatet av introduktionen av tecken hade kanske sett annorlunda ut om antalet barn från 

början varit lägre och suggestivt utökats efterhand, till att slutligen alla barn varit engagerade i 

användandet av tecken i samlingen. Nackdelen med att vara deltagande observatör är att jag 

inte alltid såg allt som hände under observationstillfällena. Det kanske skulle ha varit bra om 

någon också observerade mig, hur jag lärde ut tecken till barnen och eventuellt ha videofilmat 

några samlingar. Då hade jag kanske upptäckt på filmen om jag hade barnens fulla 

uppmärksamhet eller om jag kunnat visa tecken på ett annorlunda vis, hur jag använde mig av 

mimiken, hur mitt röstläge var och hur mitt kroppsspråk avspeglades på barnen. Min 

observatör hade kunnat berätta hur hon upplevde min lärandestil. Att använda tecken i en 
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barngrupp kräver mycket av förskollärarna för att det ska fungera. Att själv veta vad de gör 

och känna glädje i att fortsätta med tecken, även om de ser att barnen inte tar in och använder 

tecken så mycket som de hoppas. Är alla villiga att lägga ned den tid som behövs är frågan?    

I artikeln Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling (2010) betonas också vikten av 

den dagliga språkanvändningen mellan förskollärarna och barnen. Hur förskolläraren pratar 

samt vilken attityd som finns till läsning och skrivning påverkar. Viktigt är att ha både 

fördjupade och utvidgade samtal i grupp och enskilt med barnen. Samma artikel betonar 

vikten med att använda böcker som utvecklar barnens interesse för språk och bokstäver. 

Arnqvist (1993) anser att samtala med barn om vad de läst är viktigt, även att besvara barnens 

frågor på ett utvecklande sätt. I intervjun med specialpedagogen framkommer att samspelet 

mellan förskolläraren och barnet är viktigt när det gäller de allra yngsta barnen. Sampelet är 

viktigt för att barnet ska kunna koppla ihop ord och bild och få en förståelse för vad ordet 

betyder. Kommunikation är viktigt, men att lyssna på vad barnen säger är minst lika viktigt. 

Det får inte bli så att förskolläraren eller den vuxna i sin iver att få igång barnets tal bara 

pratar på själv och glömmer att lyssna.                                                 

Specialpedagogen knyter an till vad Heister Trygg (2010) skriver omkring TAKK, att barnen 

får lättare att förstå, kommunicera och bygga upp ett ordförråd med hjälp av tecken. Hon 

anser även att tecken gör orden lättare att komma ihåg eftersom fler sinnen används. 

Dessutom tycker barn det är spännande och intressant. Detta har även framkommit i mina 

observationer; att barnen tar till sig tecken och gärna vill lära ut och sprida dem vidare.     

Som med Hilma i exempel 3, när hon sitter med VFU eleven Stina och rättar henne när hon 

gör fel och berömmer henne när det blir rätt. Om barnens språkutveckling påskyndas av att de 

använder tecken kan jag inte se på sådan kort tid, men att de får ett sätt att kommunicera och 

göra sig förstådda underlättar för barnen när de inte har talet eller ett annat modersmål än 

svenska i grunden. I den litteratur jag läst kan jag inte finna något som säger att TAKK inte är 

bra för alla barn. Min förhoppning är att fler förskollärare på våra förskolor blir inspirerad att 

arbeta med tecken som stöd, för att främja barnen i deras språkutveckling samt att ha ett språk 

är nyckeln till allt. 

Vi på förskolan har också använt oss av ett hjälpmedel som heter Språkbron. Boken har 

utarbetats av specialpedagogerna i den aktuella kommunen. Språkbron är en teckenbok där 

bilder, text och tecken visas på ett tydligt pedagogiskt sätt. Boken är utformad efter bilder från 
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Teckenhatten ett dataprogram där man på ett lätt sätt lär sig att teckna. Teckenhatten hittas på 

www.hattenforlag.se  

Det skulle vara intressant att forska vidare på hur förskolor i samma kommun arbetar med 

barns språkutveckling och se om det finns likheter/olikheter i deras arbetssätt. 

De övriga förskollärarna på förskolan ställde sig positivt till att använda tecken som stöd i sitt 

arbete med språkutveckling. Speciellt en förskollärare uttryckte sig positivt till fortsatt 

användning av tecken i det dagliga arbetet med barnens språkutveckling. Men för att vi 

förskollärare ska kunna stödja barnen i sin språkutveckling och använda oss av tecken, så bör 

vi få kompetensutveckling i teckenstöd för att nå upp till de mål som finns i Läroplanen 

(Skolverket, 2010) under Utveckling och Lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hattenforlag.se/
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Bilaga 1 

Frågor till specialpedagogen. 

1. Varför är språk så viktigt och vad kan förskolan göra för att stödja 1-3 åringar i deras 

språkutveckling? 

 

2. Vad finns det för möjligheter alternativ svårigheter i 1-3 åringars språkutveckling? 

 

3. Vad finns det för metoder eller modeller till stöd för barnens språkutveckling? 

 

4. Vilka barn kan ha användning för dessa metoder/modeller? 
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Bilaga 2 

Massiv. 

Hej! 

Jag heter Ingrid Skoglund och läser upp poäng vid Högskolan Gävle för att bli förskollärare. 

Under våren skriver jag mitt examensarbete vilket kommer att handla om barns 

språkutveckling och om tecken kan vara till stöd i denna utveckling. Jag skulle därför vilja 

ställa några frågor till dig som är specialpedagog som handlar om detta. Frågorna kommer att 

sändas till dig innan intervjutillfället så att du är förberedd. 

Med ditt medgivande kommer samtalet att spelas in. Alla inspelningar och eventuella 

anteckningar kommer att sparas på Högskolan i Gävle i ett år och därefter förstöras. För att 

inga namn på personer och förskolor ska kunna identifieras i det slutliga arbetet så kommer 

alla namn att fingeras. Det slutliga arbetet kommer att kunna läsas på www.uppsatser.se. 

Om du har frågor så kan du kontakta mig via mail eller telefon. 

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

                              Med vänliga hälsningar 

                              Ingrid Skoglund.  

 

                              Handledare: Annie Hammarberg 

                              e-mail anehag@hig.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.uppsatser.se/
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Bilaga 3 

Informationsbrev. 

Under våren så kommer jag att skriva mitt examensarbete och det kommer att handla om 

barns språkutveckling. Jag kommer under några veckor att observera barnen då de blir 

introducerad för tecken på deras förmiddagssamling. De tecken som kommer att visas för 

barnen är tecknen för de frukter vi äter på samlingarna. Det är de vanligaste frukterna som 

förekommer på förskolan. Jag kommer att titta på hur barnen tar till sig tecknen och om de 

fortsätter att använda dem under resten av dagen då vi pratar om dessa frukter. Det jag också 

kommer att studera är hur tecken kan användas till barnens språkutveckling. 

Inga barn kommer att observeras enskilt utan enbart i grupp och namn som kommer att 

användas kommer att fingeras. 

Om det är något som ni undrar över så är det bara att ta kontakt med mig. 

Vänliga hälsningar 

Ingrid Skoglund. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


