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Abstract 
Syftet med vår uppsats är att undersöka metoder och utveckla en kunskap som främjar 

språkutvecklingen hos barn med sent utvecklat verbalt språk, och som är i behov av 

teckenkommunikation. Vi ska jämföra pedagogers metoder i förskola och särskola. 

I litteraturdelen redovisas förutsättningar i hjärnans byggnad för kommunikation. Vad 

är kommunikation och normal språkutveckling? Vad är språkstörning och vad kan en sådan 

få för konsekvenser? Vi har redovisat vad det finns för alternativ: kommunikationsbilder som 

tecken och olika bild- och symbolsystem för de som inte klarar sig med enbart verbalt språk. 

Vi har tagit upp några teorier om lärandet och vad det finns för metoder som främjar 

språkutveckling. 

I empiridelen redovisar vi intervjuer med sex pedagoger. Metoden vi valde att använda 

oss av var kvalitativ. I resultatredovisningen har vi kommit fram till att pedagogerna 

använder sig av skilda metoder för att anpassa språkutvecklingen till det enskilda barnet, men 

något de alla använder är teckenkommunikation för att främja och stödja språkutvecklingen. 

 
Nyckelord: 
Kommunikation, teckenkommunikation, språkutveckling, metoder, lärande, bild- och 
symbolsystem. 
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1 Inledning  
Vi vill inleda vårt examensarbete med ett citat av Daniel Webster som betonar vikten av en 

fungerande kommunikation något som vi kommer att belysa. 
Om alla mina möjligheter togs från mig med ett undantag, skulle jag välja att behålla styrkan i 

att kunna kommunicera, för med den skulle jag snart återvinna resten. Daniel Webster (Falck, 

1995, s. 4) 

Vi är två lärarkandidater som har kommit i kontakt med teckenspråk och 

teckenkommunikation i olika sammanhang. En av oss som förälder under en period då barnet 

var i förskoleåldern. Den andra har kommit i kontakt med teckenkommunikation från en 

teckenspråkslinje på en folkhögskola med funderingar på att arbeta som teckenspråkstolk för 

döva. Under lärarutbildningen har vi på den verksamhetsförlagda utbildningen åter kommit i 

kontakt med teckenkommunikation och därför vill vi undersöka vilka pedagogiska metoder vi 

kan arbeta efter som främjar språkutvecklingen hos barn som använder teckenkommunikation 

när vi kommer ut som verksamma lärare. Vår undersökning inriktar sig på pedagoger som 

arbetar med barn i åldrarna 5-8 år. 

Under sommaren började vi samla litteratur kring teckenkommunikation och 

språkutveckling. I början fann vi endast äldre litteratur från 60-70-talen. Denna var inte 

särskilt aktuell, särskilt som det skett en stor utveckling av teckenkommunikation och 

teckenspråk sedan 80-talet. Teckenspråket blev erkänt som ett officiellt språk i början av 80-

talet. Vi fick god hjälp av bibliotekspersonal som ordnade fjärrlån med aktuell litteratur inom 

området. Genom kontinuerlig och god kontakt med bibliotekspersonal har vi läst ett stort antal 

böcker, som vi sedan diskuterat och arbetat utifrån. Vi har ofta fastnat för samma kapitel eller 

avsnitt i böckerna. Därför rådde det ingen oenighet om vad vi ville ha med i vårt arbete. Vår 

handledare har gett oss god hjälp med råd, tips, respons och reflekterande tankar. 

Vi tar oss an examensarbetet genom att läsa relevant litteratur. Som metod väljer vi att 

intervjua pedagoger ute i förskola/skola, där vi ska göra jämförelse mellan de olika 

förskolorna/skolorna i deras metoder, när det gäller språkutveckling och lärande. Pedagogerna 

som vi ska intervjua är inte slumpmässigt utvalda, utan vi väljer sådana som arbetar med barn, 

som använder teckenkommunikation i sin språkutveckling hos barn med sent verbalt språk. 

Med tanke på vad vi läst och våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen vill vi undersöka vilka metoder som främjar språkutvecklingen hos barn som 

använder teckenkommunikation. Vi har läst om barnets tidiga språkutveckling i en kurs som 

ledde till att vi ville fördjupa våra kunskaper om olika metoder för att stödja de barn som 

behöver extra stimulans för sin språkutveckling. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 
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växte intresset för hur pedagoger arbetar med kommunikation i en grupp med normalspråkiga 

barn och barn som använder teckenkommunikation för att bygga en gemensam tillvaro. Detta 

för att det livslånga lärandet ska bli lustfullt och meningsfullt för alla.  
Att tala, lyssna, se, läsa och skriva…Att kunna kommunicera med andra är viktigt för att 

utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt… Ämnet bidrar till att eleven lär 

känna sig själv och sin kultur. Därigenom kan identiteten och självbilden stärkas och 

förståelsen för andra utvecklas…Tillsammans med andra ämnen skall svenskämnet utveckla 

elevens språk så att det blir ett fungerande verktyg och en grund för livslångt lärande. ( 

SKOLFS 2002;9, s. 43) 

1.1 Bakgrund 

Enligt Lärarförbundet (2004) står det i Lpfö 98: 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

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

och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (s.28) 

Det är viktigt att kunna möta varje individ på dennes språkliga nivå av utveckling och 

kunskapsinhämtning. Som pedagog bör man vara lyhörd för barnets intressen, förmåga och 

förutsättningar att utvecklas språkmässigt genom att erbjuda olika metoder.  

Förskolans uppdrag innebär säger Lärarförbundet (2004): 
Förmåga att kunna kommunicera, kunna söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt 

i ett samhälle präglat av ett stor informationsflöde och en snabb förändringstakt. (s.27) 

Kommunikationen är en stor del av det dagliga livet och fungerar inte denna utvecklas inte 

barnet, varken socialt eller emotionellt och blir till ett hinder i lärandet. Om 

kommunikationen är bristfällig, begränsas barnet inom många områden, dels på det sociala, 

dels på det som rör skriv- och läsutvecklingen. 

Grundskolan, särskolan och träningsskolan utgår från Lpo 94 och arbetar efter samma 

värdegrund, därmed markeras alla barns lika värde oberoende av utvecklingsnivå. Särskolan 

har egna kursplaner, som anpassas efter barnens behov av lärande. Det innebär att alla barn 

har nioårig skolplikt mellan 7- 16 års ålder, men barnen i särskolan kan frivilligt välja ett 

tionde skolår för att komplettera utbildningen. Obligatoriska särskolan vänder sig till barn 

med lindrig utvecklingsstörning och undervisningen anpassas efter individens förutsättningar. 

Träningsskolan ger möjlighet till undervisning för barn med begåvningsnedsättning och som 

inte kan tillgodogöra sig särskolans undervisning. Träningsskolan är en del av särskolan men 

har andra kursplaner. Inom denna skolform arbetar personalen för att ge barnen 

förutsättningar för en god helhetsutveckling. 

Lpo 94 skriver att mål att uppnå i obligatoriska särskolan 2002 bland annat är att efter 
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förmåga kunna kommunicera med hjälp av tecken, tal, symboler eller andra signaler för att 

erövra en fungerade kommunikation. 

Söderbergh (1988) beskriver en studie som tre amerikanska forskare (Jeni Yamada, 

Jack Kriendler och Mardi Hamisohn) gjort med ett barn som inte talade vid 3 ½ års ålder och 

som, trots normal hörsel, endast jollrade. Barnet genomgick en terapibehandling där tal och 

teckenspråk användes parallellt. Först använde barnet enbart tecken, men går senare till ord 

samtidigt med tecken och slutligen enbart ord, när barnet blivit säkrare på uttal och blir 

förstådd av sin omgivning. Teckenspråket fungerade som en bro över till det talade språket, 

skriver Söderbergh. Denna metod i språkutveckling blev mer vanlig att använda under 1980-

talet. Det var utifrån Söderberghs erfarenheter, som tankar väcktes hos oss om vilka metoder 

som pedagoger kan använda sig av för att främja språkutvecklingen.  

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vilka metoder som främjar språkutvecklingen hos barn i behov av 

teckenkommunikationen med sent verbalt språk och fördjupa den kunskapen. Vi ska jämföra 

pedagogers metoder i förskola och särskola. 

1.3 Problemprecisering 

1 Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation används för att stimulera barnens 

språkutveckling med sent verbalt språk? 

2 Hur tillämpas dessa? 

3 I vilka sammanhang används dessa metoder? 

4 Hur stimuleras lärandet utifrån olika metoder? 
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer vi att skriva om kommunikation, språk och vilka metoder 

som gynnar språkutvecklingen hos barn som är i behov av teckenkommunikation. Vi belyser 

olika metoder som kan användas vid språkinlärning. För att kunna kommunicera måste det 

först och främst finnas förutsättningar i hjärnan, vilket gör detta möjligt. Det är inte enbart 

talet som är kommunikation, utan även alternativ kommunikation i form av 

teckenkommunikation eller olika bild- och symbolspråk. Vi kommer att behandla normal 

språkutveckling för barn från ½ år till 7 ½ år. Efterföljande avsnitt handlar om språkstörning 

och dess konsekvenser. Forskare som Vygotskij och Säljö betonar språkets betydelse för 

lärandet. Vygotskij betonar i Carlsson (2003) och Jerlang m.fl. (1999) att lärandet är viktigt 

för barns utveckling. Han betonar att samspel är viktigt för att utveckla barnens tänkande. 

Lärandet sker hos barnet i interaktion mellan barn och vuxna. Komponenter som är viktiga för 

lärandet är samarbete, meningsfullhet och sammanhang. Barn måste få tillgång till litteratur, 

konst, musik och fantasi som ska vara en röd tråd i undervisningen. Säljö (2002) betonar 

vikten av människors intellektuella och språkliga redskap. Han menar att i det socialkulturella 

perspektivet sker lärandet mellan olika personers erfarenheter. Genom språket beskrivs 

individens uppfattning av verkligheten. Denna sociala praktik är mycket viktig för lärandet 

både för gruppen och för individen, anser Säljö.  

Det finns olika metoder, till exempel musik, lek och pedagogiskt drama som främjar 

barns språkutveckling med teckenkommunikation som komplement. Hur dessa metoder kan 

utövas har vi funnit i litteraturen för att nämna några skriver Ruud (1990) om musiken, Torén 

(1999) om pedagogiskt drama och Imsén (2000) om bildens betydelse. 

2.1 Förutsättningar i hjärnans byggnad för kommunikation 

Vår hjärna består utav två hjärnhalvor som har olika uppgifter. Det är en förutsättning att 

dessa samarbetar, för att hela hjärnan ska fungera. Hjärnbalken sammanfogar halvorna och i 

denna utövas samarbetet. Här finns miljontals nervtrådar, impulser och intryck som leds in 

och ut via hjärnan. Det är vänster hjärnhalva som styr den högra delen av kroppen och 

tvärtom. Vid födseln har hjärnhalvorna inte specialiserat sig på sina uppgifter, eftersom 

hjärnbalken inte är färdigutvecklad förrän barnet är två år. Upp till två år är det främst den 

högra hjärnhalvan som används och utvecklas. Det är i tvåårsåldern som hjärnbalken börjar 

fungera som en länk mellan hjärnhalvorna. När barnet är sex – sju år är det vänster hjärnhalva 

som är dominerande. När barnet är tio till tolv år börjar hjärnan fungera som en vuxen persons 
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hjärna. Hjärnan och hjärnans talcentrum måste fungera, eftersom det är en förutsättning för att 

barnets språk ska utvecklas språkmässigt skriver Centerheim – Jogeroth (2004). 

Forskare har visat att språket kan lokaliseras till den vänstra hjärnhalvan. Får man 

skador på den vänstra delen kan det innebära att personen får en störning i sin språkliga 

förmåga, menar Arnqvist (1993). Hos barn i förskolan sker utvecklingen av språket mycket 

fort och det är en kritisk period. Blir man utan språklig stimulans för länge kan det leda till att 

man aldrig kan utveckla sitt språk när hjärnan redan har utvecklats mest. Ett bevis för att det 

finns en kritisk period för språkutveckling är en flicka som var utan stimulans fram till hon 

var 13 år. Hon hade ingen kommunikation och blev bestraffad av sina föräldrar om hon 

försökte tala. När hon blev hittad fick hon genomgå ett rehabiliteringsprogram och fick utöver 

det mycket kärlek och omvårdnad. Hon genomförde programmet, men hade svårigheter i att 

delta i dialog och svårt med grammatik. Det berodde på att under den perioden som flickans 

vänstra hjärnhalva var i det kritiska stadiet fick hon ingen stimulans. Det innebar att när hon 

var 13 år bearbetade hon språket i den högra hjärnhalvan istället för i den vänstra hjärnhalvan 

avslutar Arnqvist (1993). 

2.2 Vad är kommunikation 

Johansson och Samuelsson (1999) menar att kommunikation är tal, teckenspråk och 

skriftspråk. Det kan dessutom vara blickar och kroppsrörelser. Det är även att påbörja samtal, 

svara på frågor, hålla kvar den röda tråden samt att ha förmåga att hålla sig till ämnet. 

Själva ordet kommunikation kommer från latin och betyder ”göra gemensam” skriver 

Bergh och Bergsten (1998). Kommunikation är en process och den utvecklas genom samspel 

med andra. Kommunikationen är ett måste för att språkförmågan ska kunna utvecklas. 

Alla levande varelser kommunicerar på ett eller annat sätt, oberoende av ålder eller 

utvecklingsnivå vidhåller Falck (1995). 
Språket- tankens redskap. Med språket kan vi föra en inre dialog, bearbeta minne, förstå vad 

som sker och planera för framtiden. (Falck, 1995, s.85). 

Braadland (1993) menar att kommunikation är en grundläggande del för vidare utveckling, 

och att alla kan kommunicera och därmed utveckla kommunikationen efter egen förmåga med 

rätt stimulans. Braadland fortsätter skriva att kommunikation och samspel med omgivningen 

bidrar till att ge barnet trygghet, samhörighet och självtillit. 

Barn behöver uppleva ”språkbad” anser Heister Trygg (2004) genom att delta i 

aktiviteter här och nu, för att ta till sig nya ord, begrepp och dess rätta innebörd. Detta är 

nödvändigt för att barnet själv ska kunna ge uttryck för egna upplevelser. 
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Arnqvist (1993) menar att vid kommunikation finns det två parter, en mottagare och en 

sändare. 

2.2.1 Alternativ kommunikation (AKK) 

När man pratar om kommunikation tänker sig de flesta verbalt tal, men för barn med sent 

verbalt utvecklat språk fungerar inte det och då finns olika alternativ som vi beskriver och 

förklarar skillnaden mellan. 

Enligt Specialpedagogiska institutet (2005) innebär AKK ett kommunikationssätt som 

kompletterar eller ersätter vanligt tal för personer som inte kan uttrycka sig tillfredställande 

genom talspråk. De personer som har svårigheter att kommunicera via tal måste förlita sig 

mer på alternativa eller kompletterande kommunikationssätt, som teckenkommunikation (se 

2.2.2) och olika bild- och symbolsystem (se 2.2.3). Idag när datorerna och dataprogrammen är 

väl utvecklade har det tagits fram samtalshjälpmedel som är datorbaserade. En AKK - 

användare behöver lära sig att utnyttja olika kommunikationssätt som kompletterar varandra. 

Alla användare kan inte tillägna sig avancerad teckenkommunikation eller utnyttja tekniska 

hjälpmedel, men med rätt stöd kan alla utveckla sin kommunikation. När det gäller barn som 

är i ständig utveckling måste man tänka på såväl det kommunikationssätt barnet behöver idag, 

som det som behövs i framtiden. För barn, som exempelvis har så stora 

artikulationssvårigheter att de inte kan göra sig förstådda med tal, kan AKK vara ett bra 

komplement. Kommunikationsproblem för barnen är vanligtvis inte förståelsen, utan den 

kommunikationen som barnet ska producera. Barnen kan även ha svåra motoriska svårigheter 

som gör det svårt att använda gester och teckenkommunikation, vilket leder till att AKK kan 

var nödvändigt livet ut som kommunikationsmedel. Barn som har mindre svårigheter i 

kommunikationen kanske bara behöver AKK som stöd för att utveckla tal och språk och för 

att kunna samspela med sin omgivning under en period i livet, som lite extra stöd och inte 

som ett alternativt permanent kommunikationssätt. För en del barn blir AKK ett stöd att 

använda i vissa situationer, när talet inte går att förstå. 

2.2.2 Tecken som kommunikation 

Specialpedagogiska institutet (2005) säger att när teckenkommunikation används till barn 

med språkstörningar talar man samtidigt som man tecknar och då förstärks talet. Det har visat 

sig att användandet av teckenkommunikation har en positiv inverkan på barnets tal- och 

språkutveckling. 

Enligt Specialpedagogiska institutet (2005) är Tecken som AKK till för hörande 
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personer, vilka är i behov av ett alternativ eller komplement till kommunikation. Dessa 

personer har ett tal som är försenat eller på annat sätt avvikande från den normala 

språkutvecklingen. Tecken används som stöd för språkutveckling för att underlätta eller 

ersätta talspråket. Ibland behövs tecken bara under en period, men det kan även vara 

permanent. Tecken som används är hämtade från det svenska teckenspråket, men ska inte 

blandas ihop med detta, eftersom teckenspråket är ett helt eget språk.  

Vem använder tecken? Tecken som AKK används främst av hörande personer som har 

en utvecklingsstörning enligt Specialpedagogiska institutet (2005), men de används även av 

normalbegåvade barn som har tal- och språkstörning eller av barn med invandrarbakgrund, 

vilka har ett annat modersmål än svenska. De använder tecken i övergången när de lär sig det 

svenska språket. Gruppen som använder sig av tecken som AKK är heterogen. Det finns 

några undergrupper: 

1 Småbarn i början av kommunikations- och språkutveckling. För barn med exempelvis 

Down´s syndrom börjar man använda tecken innan barnet själv utvecklat förståelse för 

tecken eller tal. 

2 Små barn, som kommit en bit in i språkutvecklingen, det vill säga barn, som har börjat 

förstå lite tal och tecken. Barn med Down´s syndrom är ganska lätta att upptäcka för 

att ge hjälp och stöd till, andra funktionshindrade inte är lika lätta att identifiera. 

3 Små barn som är på väg mot tal. Ingen vet om eller när talet kommer att utvecklas. I 

den här gruppen är tecken ofta ett tillfälligt kommunikationssätt för att utveckla det tal 

som eftersträvas. 

4 Gråzonbarn. Barnen kan vara äldre och talet har inte kommit eller så finns det 

svårigheter i språkutvecklingen. Tecken tas till som en sista utväg.  

Resurser till att få hjälp är ojämnt fördelade över Sverige och ofta kommer hjälpen försent. 

Teckenspråk (tsp) menar Falck (1995) är de dövas språk. Det är ett väl utvecklat språk 

med rikt symbolförråd som har egen syntax och egna grammatiska regler. Teckenspråket är 

inte besläktat med svenska språket eller något annat talspråk. Teckenspråk runt om i världen 

är besläktade med varandra. En del av syntaxen finns i mimik, kroppshållning och rörelser 

ihop med handformen (tecknen). Tecknad svenska är egentligen inget eget språk. Tecknen 

från teckenspråket används, men en del hörande och talande har svårt att lämna talspråkets 

syntax och översätter på så vis bara tecknen rakt av. Det bör påpekas att inget språk, varken 

talspråk eller teckenspråk kan översättas ord för ord till ett annat språk. 

Teckenkommunikation är inte teckenspråk och inte heller tecknad svenska. Det benämns även 

som Tecken Till Tal (TTT) eller som Tecken Som Stöd (TSS). Tecken som används är lånade 
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från teckenspråket. Teckenkommunikation är ett stöd för personer med auditiva eller 

talspråkiga perceptuella svårigheter. Det leder till att dessa personer har lättare för att uppfatta 

och förstå innehållet i muntlig kommunikation. För att klara av att tala krävs det att man har 

mycket väl fungerande motorik. Har man problem med motoriken är tecken lättare att 

utforma. Teckenkommunikation följer talspråkets syntax och det är de viktigaste orden som 

tecknas, huvudorden i en mening. Ett exempel är: Nu måste vi SKYNDA oss till 

MATSALEN! I detta fall tecknas orden med versaler. Användning av teckenkommunikation 

har blivit alltmer positiv. Det kräver dock att föräldrar, syskon, lärare och kamrater deltar i 

träningen. Det är lika viktigt som att barnet lär sig anser Falck. 

2.2.3 Bilder som kommunikation 

En del personer behöver mer än tal och tecken i sin kommunikation för att kunna 

kommunicera. Det finns olika bild- och symbolsystem som kan användas som metoder i 

kommunikation. 

Enligt Specialpedagogiska institutet (2005) är Pictogram ett system med olika symboler 

som är vita mot svart bakgrund. Varje symbol är ett ord eller ett begrepp. Det är ett språk och 

ett alternativ till skriftspråk som tankestöd, minnestöd och kommunikationshjälpmedel. 

Nilbilder skriver Bergh och Bergsten (1998) är verklighetstrogna 

kommunikationsbilder. Nilbilderna är svenska och visar färgbilder på föremål som är typiskt 

svenska till exempel Pippi och Kalles Kaviar. Det finns cirka 500 bilder men det sker hela 

tiden kompletteringar. Bilderna finns även som klisterbilder. Ett annat bild- och 

symbolsystem är Pick`n Stick bilder som finns med 1200 olika bildlika kommunikationsbilder 

i svartvitt eller färg. Bilderna är indelade i olika områden som adjektiv, aktiviteter, djur, 

yrken, kläder med mera. 

PECS är ett bildkommunikationssystem, som används främst till barn med autism. 

Syftet med PECS är att genom hjälp av PECS bilderna få barnen till att spontant börja 

kommunicera. De lär sig att rikta kommunikationen till mottagaren på ett enkelt sätt genom 

att ge mottagaren aktuella bilden. Kommunikationen utgår från olika situationer i vardagen 

för att dialogen ska bli meningsfylld och få sammanhang. Efter ett tag blir barnen mer 

självständiga och använder bilderna mer och mer. Vartefter utvecklas kommunikationen så att 

den omfattar såväl fler personer som olika situationer och platser. (hämtat från 

<http://www.enigmaomsorg.se/default.asp?id=1161> 4/10 2005 ) 
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Widgit är ett datorprogram. När barnet skriver kommer det fram både tal, text och 

symboler/bilder på datorn. 

(hämtat från <http://www.hargdata.se/filer/Introduktion_till_symboler.pdf >4/10 2005) 

2.3 Vad är ett språk? 

Språk är ett system av ljud, ord och grammatiska regler menar Johansson och Samuelsson 

(1999). Dessa är gemensamma för alla som talar samma språk. Varje språk är uppbyggt efter 

sina egna symboler, ord och regler samt gemensam grammatik. Detsamma gäller för till 

exempel teckenspråk och skriftspråk. 

Braadland (1993) skriver att språket är det verktyg som vi alla använder, för att uttrycka 

tankar och beskriva världen. Språket har många variationer och många uttrycksformer. De 

flesta av oss lär sig språk i interaktion med andra människor. Braadland gör en liknelse med 

att kasta boll till varandra, för samspelet går ut på att både kunna kasta och ta emot bollen. 

Tappas bollen så bryts samspelet. 

Idag menar de flesta språkforskare att barns språkförmåga är medfödd, påpekar Gahne 

och Nauclér i Rudberg (1992). Talet kommer inte utav sig själv, utan det är nödvändigt med 

omgivningens språk för stimulans av talutvecklingen, men att enbart härma språket är inte 

tillräckligt, eftersom omgivningens talspråk och barnets medfödda anlag att tillägna sig 

språket är olika. Författarna poängterar vikten av att så tidigt som möjligt få kontakt med barn 

som är i behov av särskild språklig stimulans, för att hjälpa dem på bästa sätt. 

Arnqvist (1993) samt Gahne och Nauclér i Rudberg (1992) menar att språkets 

grundläggande roll är att kunna förmedla budskap, men vi använder även språket för att förstå 

vår omgivning och den kultur vi lever i. Vi behöver språket för att kunna strukturera våra 

erfarenheter och för att se sammanhang i olika begrepp. Genom språket är vi sociala och 

håller kontakten med andra människor. Vi använder oss av språket för att lösa problem och 

för andra kognitiva uppgifter. Barn använder språket för att sortera och organisera sin värld. 

Språkstudier visar att barn ofta förstår mer än vad de kan uttrycka och det är viktig aspekt att 

ta med, så att vi inte misstar oss på barnets språkliga kapacitet. Det finns fyra aspekter vid 

barns språkutveckling: 

1 Fonologi är hur vi förstår eller uppfattar språkljud och hur vi producerar språkljud. 

Utvecklingen handlar om hur vi lär oss skilja mellan olika språkljud och hur vi formar 

dem. 

2 Semantik syftar på ordets innebörd och mening. 

3 Grammatik delas in i syntax och morfologi. Syntax är hur ord sätts samman i 



 14

meningar som är meningsfulla satser. Morfologi är språkets minsta betydelsebärande 

enheter. 

4 Pragmatik är hur språket användes. Det vill säga till exempel turtagning, hur en dialog 

förs samt betydelsen av gester, mimik med mera. Pragmatik innehåller också den 

sociolingvistika kunskapen om hur man till exempel hälsar, tackar och använder 

rösten i olika sammanhang. 

Bloom och Lahey påpekar i Arnqvist (1993) att det finns tre dimensioner i språket: innehåll, 

form och användningssätt. Budskapet kodas in i en lingvistisk form, så att den kan användas i 

interaktion mellan människor. När det finns fonetiska svårigheter i språket innebär det, att det 

är svårt att producera ett eller flera språkljud. Är svårigheterna i språket fonologiska innebär 

det att språkljuden kan uttalas, men det är svårt att använda språkljuden rätt. Det är vanligare 

att pojkar har språk-eller talförsening/störning än att flickor har det. Språkproblem kan vara 

det samma som språkljudsproblem. Språksvårigheter kan yttra sig i svårigheter att tillägna sig 

språket när det gäller att förstå och/eller uttrycka sig. De delas upp i tre huvudgrupper: 

1 Formen som innehåller fonologi, morfologi, syntax. Det kan vara svårt att tolka 

svårare meningar. Det kan finnas morfologiska svårigheter, som innebär oförmåga att 

dela upp ordet i mindre enheter, samt svårt med ordets böjningar. Syntaktiska 

svårigheter kan vara att det är svårt att forma meningar med rätt satsbyggnad. 

2 Innehåll i språkets ordförråd och semantik. Den som har svårigheter med språkets 

innehåll förstår inte ordet eller använder det fel. 

3 Användning av språket som kallas pragmatik. Pragmatiska svårigheter innebär att det 

är svårt med de sociala regler som gäller i kommunikation. Det kan finnas problem 

med turtagning, svårt att ta lyssnarens perspektiv, svårt att förstå gester eller ändrat 

tonfall. 

2.3.1 Normal språkutveckling 

Gahne och Nauclér i Rudberg (1992) menar att när det gäller barns språkutveckling genomgår 

alla barn samma stadier och faser oberoende om de är tidiga eller sena i språkutvecklingen. 

Barnets språkutveckling, enligt Svensson (1998) börjar i fosterstadiet, barnet hör i sjätte 

graviditetsmånaden. Redan vid födseln är barnet inställt på att kommunicera med sin 

omgivning genom blickar, ljud och kroppsrörelser. När barnet blir lite äldre kommunicerar 

det via ögonkontakt. Vid 6-12 veckor jollrar barnet, har mun- och tungrörelser samt arm, hand 

och fingerrörelser när barnet kommunicerar. Vid fyra månaders ålder anpassar barnet sitt 

joller efter personens nyanser och tonläge vid samtal. Barnet kan vid denna ålder höra 
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skillnader på frågesatser och övriga satser genom språkmelodin. Vid sju månaders ålder deltar 

barnet mer aktivt vilket underlättar turtagningen mellan barn och förälder. Joller uppfyller 

samma funktion som lekar med rim och ramsor i förskolan. 

När barnet är ett år övergår i regel jollret mer till att härma ord fortsätter Svensson. I 

början är detta instabilt och bara den närmsta omgivningen förstår. Enligt forskare varierar 

yttrandet av det första ordet mellan nio månader och upp till 1 ½ år. Barnet har vid denna tid 

ett aktivt ordförråd på två till fem ord. Ord som används vid ett tillfälle kanske inte tas i bruk 

förrän flera månader senare. Vid 18 månaders ålder har barnet ett ordförråd på 25-50 ord. 

Därefter brukar ordförrådet öka kraftigt under en kort period. Barnet har vid denna ålder ett 

stort passivt ordförråd och förstår mer än vad barnet själv kan ge uttryck för. En enkel uppgift 

som till exempel att hämta nallen, brukar vara uppskattad. När barnet är 1 ½ - 2 år använder 

sig han/hon mer och mer av språket och kan alltmer omformulera meningar för att göra sig 

förstådd, om förståelse inte uppnås första gången. Barnet försöker imitera vuxnas tal men 

klarar inte av att kombinera alla ljud på rätt sätt. Assimilation av ord eller uttryck till något 

som barnet kan uttala är vanligt. Vid denna ålder har fortfarande utomstående personer svårt 

att förstå vad barnet menar. Det aktiva ordförrådet är nu på 200-300 ord och barnet förstår 

enklare prepositioner. Barnet uttrycker sig i tvåordssatser som ger han/hon större utrymme att 

kunna uttrycka sig. 

Vid 2 ½ - 3 ½ år samtalar barnet alltmera och detta framförallt genom leken med 

kamraterna. Språket kan uppfattas som hackigt och tvekande, eftersom barnet inte hittar orden 

snabbt och talet inte är helt utvecklat. Vissa språkljud som r, s, tje- och sjeljud saknas 

fortfarande och ersätts med andra. Språkljud och konsonantkombinationer utesluts eller byts 

till annat uttal till exempel trumma/plumma, och snöre/nöre. Det sker en ökning av det aktiva 

ordförrådet och barnet talar mycket. Barnet försöker böja ord men de blir oftast fel, 

exempelvis ”många trädar”. Treordssatserna börjar också växa fram och en del barn börjar 

använda bisatser: 
Det gör så ont, så jag tror att jag behöver ett plåster där. (Svensson, 1998, s.77). 

När barnet är 3 ½ -4 ½ år förstås 80 % av vad han/hon säger av utomstående personer, och 

barnet talar i stort sett rent. Det kan fortfarande vara problem med tje-och sjeljud samt vissa 

konsonantkombinationer (mask-maks, stövlar-stölvar, och staket-kastet). Barnet 

kommunicerar alltmer genom sin lek och kan leva sig in i andras situation och kan även 

anpassa sitt samtalsspråk till äldre och yngre samtalspartners. I språket använder barnet 

många verb och pronomen och börjar använda sig av räkneord. Ger barnet uttryck för många 

ordklasser är det bevis på att talet är välutvecklat. Vissa tidsbegrepp som till exempel ”nu” 
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kan användas rätt, men nekande satser är fortfarande svåra. Det är också svårt att böja 

oregelbundna verb till exempel, skära, skärde, skärt och ge, gett, gedde. Barnet leker mycket 

med språket genom rim och ramsor. Uttrycksformerna kan variera för att barnet ska göra sig 

förstått. 

I åldern 4 ½ - 5 ½ år kan barnet lyssna och ta till sig längre berättelser och återberätta 

vad det har hört och sett. Nu kan språket jämföras med de vuxnas, eftersom det använder rätt 

böjningsformer, prepositioner och talar i huvud - och bisats. Det aktiva ordförrådet uppskattas 

till 1200-1500 ord. 

När barnet uppnår 5 ½ - 6 ½ års ålder är barnet åter inne i en aktiv och lekfull period och 

de tycker det är roligt med slangord, svordomar, nonsensord, rim och ramsor. Det aktiva 

ordförrådet är ungefär 1600 – 2000 ord. 

I åldern 6 ½ – 7 ½ års ålder upptäcker barnet att språket utgör en del av personligheten 

genom kommentarer, dialekter och att imitera andra språk. Barnet använder sitt språk i större 

utsträckning bland annat genom problemlösning. Avslutningsvis menar Svensson (1998) att 

språket blir mer avancerat och utvecklas hela livet. 

2.3.2 Vad är språkstörning? 

Bjar och Liberg (2003) skriver om vad det innebär om barnet inte har den språkutveckling 

som man förväntar sig. Utvecklingen kommer igång senare och går mycket långsammare än 

hos barn utan språkstörning. Språkstörning hänger ofta samman med andra handikapp, som 

till exempel utvecklingsstörning, neuropsykiatriska diagnoser och hörselskador. Det finns 

även en grupp barn som trots att de inte har några handikapp, neuropsykiatriska diagnoser, 

socioemotionell störning eller hörselskada ändå inte utvecklas som de förväntas. När barnet är 

i förskoleåldern får det vanligtvis en diagnos av en logoped. Ofta går det vägen via BVC 

(barnavårdscentralen) när barnen är där för någon av de kontroller som görs vid åldrarna 2 ½, 

4 och 5 ½ år. Om de finns oro från föräldrar eller att något inte är som förväntat remitterar 

BVC barnet vidare till logoped. Det kan även vara personalen på förskolan som reagerar. 

Enligt Specialpedagogiska institutet (2005) är språkstörning inte statisk, utan kan variera 

från person till person och beroende på olika situationer. Under barnets språkutveckling kan 

språkstörningen ändra karaktär och barnet kan uppvisa andra slags problem när det har blivit 

äldre även om de underliggande språkproblemen är detsamma. Uppföljningsstudier visar att 

barn inte växer ur sina problem. Barn som har språkstörning kan även ha parallella 

svårigheter. De kan ha perceptuella brister såsom taktila, visuella, auditiva och orala. Det är 

vanligt att barnen kan ha brist i uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga samt att de ofta 
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kan vara klumpiga, eftersom de kan ha svårt med motoriken och koordinationen. 

2.3.3 Vad får språkstörning för konsekvenser? 

Sundqvist och Andersson (2000) skriver att de personer som har problem med språket har 

även problem i interaktion med andra människor Det är viktigt med en stödjande och 

förstående omgivning för barnet. Får barnet inte den rätta hjälpen är det risk att barnet tystnar 

och slutar att kommunicera. Barnets självbild och självförtroende stärks i takt med att dess 

språkutveckling ökar. Därför menar författarna att det är viktigt att skolan anpassar 

undervisningen för de elever som har språksvårigheter. 

Barn som har kommunikationssvårigheter menar Braadland (1993) får inte samma 

möjlighet att utveckla sina begrepp eller sin inlärning av ny kunskap som barn utan 

kommunikationssvårigheter. Språket utvecklar begrepp, tankar och kunskap, medan nya 

begrepp och tankar i sin tur utvecklar språket. Dessa faktorer är beroende av varandra. Bryts 

till exempel talspråket kan den fysiska och psykiska utvecklingen hämmas hos barnet. 

Språk och talsvårigheter kan orsaka förändring i barns beteende anser Rakstang, Eck 

och Rognhaug (1995). De kan antingen bli passiva och dra sig undan eller bli oroliga och 

krävande. Får dessa barn adekvat hjälp att få tillgång till kommunikation kan man se en 

förändring till det bättre i beteendet. 

Kommunikativa språkproblem kan leda till social, emotionell och kognitiv osäkerhet 

säger Ahlström (2000). Barn kan även få känslomässiga blockeringar på grund av svårigheter 

att utrycka sig verbalt. Det kan leda till stort utanförskap. Misslyckande vid språkutvecklingen 

kan få konsekvenser inte bara för den språkliga utvecklingen, utan även för barnets sociala, 

kognitiva och emotionella utveckling. 

Idag lever vi i ett informationssamhälle som ställer stora krav på att man ska ha språklig 

och kommunikativ kompetens, nämner Bjar och Liberg (2003). Barn med språkstörning som 

har problem med tal utgör en riskgrupp och de riskerar i högre grad än andra barn att få 

dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och allmänna inlärningssvårigheter. Det är viktigt att dessa 

barn får hjälp så tidigt som möjligt och att de får mycket stöd för att kunna utvecklas 

maximalt. 

Enligt Specialpedagogiska institutet (2005) kan barn som har problem med vardagligt 

tal ha svårigheter i att kommunicera med andra, speciellt om de inte känner varandra väl eller 

om kravet på barnet är stort. Det kan visa sig genom att det blir avbrott i samtalet, byte av 

samtalsämne eller att barnet glider in på egna associationer. Barnet kanske bara förstår något 

enstaka ord i en mening, och då förstår barnet inte hela sammanhanget. Svaret som barnet ger 
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kan då bli av ”goddag yxskaft” karaktär. Missförstånd kan leda till ledsna, förtvivlade, och 

arga barn. Om ett barn har svårigheter i att förstå muntliga instruktioner kan det finnas brister 

i ordförståelsen, men det kan också bero på att han/hon har problem och svårigheter att 

använda sitt arbetsminne effektivt och det leder till att barnet inte kan bearbeta och ta emot så 

mycket information på en gång.  

2.4 Språkets betydelse för lärandet 

Niss och Söderström (1996) betonar att barns språkutveckling främjas genom samtal med 

vuxna och andra barn. De menar även att orden måste komma i sitt rätta sammanhang för att 

få betydelse och rätt begrepp. Upplevelser och upprepningar av ord genom alla sinnen främjar 

språkutvecklingen till exempel genom högläsning av sagor, lek, sång, målande, rim, rytmik 

och rörelselekar. Känslor är också något som författarna menar är viktigt att kunna klä i ord 

för att kunna ge uttryck för de inre känslorna. Egenskaperna hos en pedagog i dessa 

sammanhang är att i lugn och ro lyssna på barnet och uppmuntra till att berätta. Via 

gemensamma upplevelser, gemensamt skapande och även genom experiment hjälps barnen 

till ett rikt språk.  

I interaktion med andra lär sig barn språk, ljud eller tecken menar Braadland (1993). 

Barn som har talsvårigheter kan ha god nytta av att lära sig tecken. Tecken ger dem möjlighet 

att förstå och uttrycka sig och det leder till att de har större möjlighet att delta i mer social 

samvaro. Det öppnar upp för att kunna kommunicera och samspela med andra, vilket medför 

en språklig och kognitiv utveckling. Med en metod att använda sig av tecken läggs en bra 

grund för positiv utveckling av språket och är oerhört viktig för hela barnets utveckling. Irene 

Johansson betonar i Braadland (1993) att det är viktigt med sammanhang mellan språk och 

mental utveckling. Språket gör det möjligt att tänka abstrakt, utan ett språk så går det inte. 

Montessoripedagogiken utarbetades från början till utvecklingsstörda barn som inte 

fick någon intellektuell stimulans, hävdar Hanson (1984). Tanken var inte främst att lära 

individen, utan väcka personligheten. De material som används till utvecklingsstörda barn kan 

också användas till normalbegåvade barn. Det ska finnas ett klimat där barnen ges friheten att 

välja sin arbetsuppgift. Andra fördelar med montessoripedagogik är att barnen visar 

koncentrationsförmåga, upprepning stärker barnet, liksom att de inte ska bli avbrutna i sin 

sysselsättning. Tystnad och att ha ordning omkring sig är positivt för barnen. Kopplingar 

finns mellan Piagets teorier och Montessori pedagogiken därför att man gör observationer på 

barnet. Piaget observerade främst i situationer där barnet testades, medan Montessori 

observerade barnen i miljön som var anpassad för barnets förutsättningar och behov. 
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Pedagogens viktigaste uppgift är att få syn på barnets specifika intresse, som därmed kan bli 

en inkörsport till det aktuella lärandet. Montessorimaterialen är anpassade och ska stimulera 

individens sinne för läsning, musik, teckning, målning etcetera. 

Enligt Piaget (1989) är lärandet en process, där uppfattningar om omvärlden organiseras 

av lärandet. Barnet konstruerar själv sin kunskap, barnet är inte ett tomt skal som ska fyllas på 

med kunskap utan lärandet utvecklas genom att barnet själv är aktivt genom att utforska och 

experimentera. Lärandet är bäst när det är lustfyllt och sinnena stimuleras i meningsfulla 

sammanhang. 

Det finns inga speciella gränser mellan tal och tanke i kommunikationen, anser Säljö 

(2002), utan det är i huvudsak samspelet emellan människor där betydelse, innebörd, och 

förståelse sker genom kommunikation och deltagande. Kunskapen som befästs kan deltagaren 

använda i andra framtida sammanhang. Samtalet leder till individens inre tänkande som ger 

inre bilder och eget resonemang, vilket i sin tur ger grunden till samspråk med andra 

människor. Säljö poängterar att det är i sociokulturella sammanhang, alltså i kommunikativa 

samspel, som människan bäst lär sig genom att resonera och tolka situationer i verkligheten. 

Vidare menar författaren att genom språket kan människan lagra kunskap, insikter och 

förståelse hos enskilda personer och i grupp. Genom språket får vi olika språkliga begrepp 

och med hjälp av dessa kan vi tolka händelser, jämföra dem och lära av erfarenheter. Med 

olika begrepp kan vi lära oss hur vi ska förhålla oss till dem i olika situationer. Språket är en 

viktig beståndsdel för att befästa kunskap och skapande. Det är viktigt att förstå att kunskapen 

är diskursiv och bidrar till att utveckla sitt tänkande och lärande om omgivningen.  

Språket är från början socialt och kommunikativt för att sedan utvecklas till ett mer 

egocentriskt språk, anser Vygotskij i Arnqvist (1993). I förskoleåldern börjar det egocentriska 

språket ta mer form för att utveckla tanken. Barnet kan genom språket styra sina handlingar. 

Språket kan lyfta barnet från de konkreta handlingarna. Först räknar barnet högt för att 

underlätta sitt eget tänkande för att så småningom kunna räkna tyst. Det egocentriska språket 

har utvecklats till ett inre tal. Vygotskij skiljer sig från Piaget när han menar att barnet går 

från det sociala till det individuella. Det som de har gemensamt är att de anser att barn aktivt 

utforskar omvärlden och har ett aktivt samspel med omgivningen. De yttre handlingarna blir 

till inre. Språket sätts i ett större sammanhang där kognition och kommunikation blir 

väsentliga inslag. Språket uppstår och utvecklas inte i ett tomrum. 

Vygotskij (2001) anser att det grundläggande för inlärning är att barnet ska lära sig 

något nytt och då är det viktigt att börja där barnet befinner sig i sitt lärande. Om barnet gör 

något nytt tillsammans med andra, då finns det en möjlighet att imitera, och detta en väg i 
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lärandet. Efterhand kan barnet utföra handlingar själv och det innebär att barnet endast kan 

lära sig det barnet innehar en förförståelse av. 

Lärarförbundet (2004) tydliggör i Lpfö 98 vikten av barns språkutveckling som sker i 

samspel med vuxna och tillsammans med andra barn. Språket utgör en viktig del av barnets 

identitet, och därför ska förskolan arbeta mycket med barnets språkutveckling genom att 

fånga barnets nyfikenhet och intressen både för tal- språk och skriftspråk. Lärandet och 

kommunikation kan formas i olika pedagogiska metoder genom bild, drama, musik och 

rörelse. I skapande processer är informationsteknik och datorer ett behjälpligt verktyg i det 

pedagogiska arbetet. Enligt Lärarförbundet (2004) Lpfö 98 i kapitlet: Förskolans värdegrund 

och uppdrag framgår: 
…den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar. (s. 26) 

Människans språk är socialt och kulturellt och det utvecklas i kontakt med andra. I förskolan 

och skolan måste därför pedagoger och lärare skapa dialogiska rum, dvs. sådana lärande 

miljöer där barnen och unga utifrån sina olika erfarenheter får rika tillfällen till muntlig och 

skriftlig kommunikation kring viktiga frågor och upplevelser med jämnåriga och vuxna. (SOU 

1997:108, s. 263) 

Bruner skriver i Svensson (1998) att han har inspirerats av Piaget och Vygotskij, eftersom han 

ser särskilt den sociala miljön, men även barnets helhetsperspektiv som viktiga faktorer i 

lärandet. Bruner betonar att när inte barnet klarar av uppgifter på egen hand så krävs det att 

vuxna kliver fram och understödjer barnet i dess lärande. Han talar också om hur viktigt det är 

att barnen lär sig i ett sammanhang. 

2.5 Pedagogens roll i språkutvecklingen 

Arnqvist (1993) menar att barn ofta har problem antingen med att själv producera språk, eller 

att förstå. Brister det i båda dessa avseenden är det mycket svårare att hjälpa barnet. Barn 

som inte använder sitt språk har svårt att vara med de andra barnen och hamnar följaktligen 

utanför. De kanske inte ens får vara med och leka. Dessa barn söker sig ofta till vuxna, vilket 

leder till att de kommer ännu mer ifrån sina kamrater. Som pedagog måste man ge barnet 

motivation till att förbättra språket och försöka förmå det att tala istället för att till exempel 

bara peka eller skrika. Pedagogen måste utgå från naturliga situationer där barnet kan lära sig 

och använda metoder som kan kopieras över till liknade situationer. Som pedagog måste man 

se om det finns förutsättning för språklig kompetens samt vara lyhörd för hur det är med 

uppmärksamhet, perception, minne och motorik. Dessa kan utgöra ett hinder i utvecklingen. 
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Barnen måste lära sig att först och främst använda språket funktionellt. Det är av vikt att följa 

den naturliga utvecklingsgången och väsentligt att pedagoger och föräldrar är ense om 

förhållningssättet som stöder barnets språkutveckling. Om bemötandet är inkonsekvent kan 

det spoliera arbetet av barnets svårigheter. Tre aspekter som är viktigt vid språklig stimulans: 

1. Vokabulär som innebär begrepp, ordförråd och förmåga att relatera de olika 

begreppen i ett sammanhang. 

2. Förståelsebearbetning är förmågan att uppmärksamma kärnan i en berättelse 

och finna viktig information i en text barnet läser eller lyssnar till. 

3. Kunskaper och erfarenheter i det ämne som behandlas, som gör det lättare ta 

fram relevant information. Brist i erfarenhet eller kunskap kan leda till 

fokusering på fel saker för barnet. 

Det är viktigt att utveckla barnens förmåga att i ord beskriva och förklara betonar Arnqvist. 

2.6 Vad säger forskarna om pedagogens förhållningssätt och 

metodik? 

Rakstang, Eck och Rognhaug (1995) pekar på hur viktig pedagogens lyhördhet är för barnet 

och att det är angeläget att utgå från vad barnet klarar av. Det är viktigt att gradvis införa nya 

begrepp som pedagogen känner till som kan främja barnets språkutveckling. 

Pedagogerna måste kunna hitta lösningar i sina teoretiska kunskaper för att sedan kunna 

tillämpa dem praktiskt för att hjälpa och stötta barnen, anser Hellstöm (1996). 

Liknande skriver Lärarförbundet (2004) angående läraryrket och den professionella 

yrkesutövningen: 
Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det 

pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. (s. 132). 

Språkstimulansen och stödet ska styras av barnets behov, förutsättningar och förmågan ska 

sättas i ett sammanhang, poängterar Hellström (1996). Stimulansen ska inriktas på vad barnet 

tycker är roligt. Det viktigaste är inte att barnet gör rätt utan att man finner en väg som gör att 

barnet kan använda sig av språket som ett funktionellt uttrycksmedel. Det kan kopplas ihop 

med det Lärarförbundet (2004) skriver om lärarens yrkesetik: 
I sitt arbete sätter läraren eleverna och deras lärande i centrum. (s. 131). 

Hellström (1996) menar att för att få det att fungera i verksamheten och i gruppen behöver 

pedagogen använda sig av metodik. Pedagogen ska kunna planera, organisera och leda 

gruppen för att arbetet ska stimulera barnen. Barn som har behov av särskilt stöd kräver inte 

alltid att det ska vara någon speciell och annorlunda metod, men att metoderna måste vara 
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genomtänkta. Som pedagog måste du ha mål och metoder för arbetet med barnen samt veta 

hur och varför. När man arbetar med barn kan man dock inte bara använda sig av en metod, 

eftersom barnets behov ska styra valet av metod. Det innebär att olika barn kräver olika 

metoder. För barn som har språkproblem är det av yttersta vikt att varje barn får en metod 

anpassad till det enskilda barnet. 

2.6.1 Hur struktureras språkstimuleringen? 

Johansson (1990) ger en bild av hur arbetet med språkstörda barn kan se ut. Det är logopeden 

som ansvarar för de återkommande bedömningarna i barnets språkutveckling. Det är denne 

som väljer ut vad som ska tränas upp och som framhåller detta för föräldrar och pedagoger. 

Det är pedagogerna som rutinmässigt utför övningarna på förskolan eller skolan. Johansson 

framhåller egenskaper hos pedagogen som ska språkträna ett barn. Pedagogen måste ta sig tid, 

ha kännedom och respekt för barnet samt en känsla för barnets utveckling och tålamod. 

Tillsammans bestämmer föräldrar och personal hur barnet får den träning som bestämts. Det 

är viktigt att ge föräldrarna rollen av att vara experter på sitt barn och när den normala 

språkutvecklingen uteblir är det viktigt att börja stimulera barnet så tidigt som möjligt. Andra 

viktiga faktorer i språkträningen är att den ska vara strukturerad, repetitiv och kontinuerlig 

samt att vara medveten om att språkträningen är en lång process. Träningsmaterialet som 

Johansson utarbetat ämnar sig främst till barn med Down´s syndrom. Syftet med materialet är 

att pedagogen ska finna var i språkutvecklingen barnet befinner sig. Det är viktigt att 

pedagogen utgår från barnets intressen och att övningarna är på en lagom svår nivå samt låta 

barnet våga försöka. I materialet ingår hörövningar, imitation av ljud och rörelselekar med 

instruktioner, samt teckenmaterial som är anpassat och strukturerat. 

Söderbergh, red (2003) ger sin bild av hur nätverket kring språkstörda barn ska se ut. 

Det är föräldrarna som bestämmer vilka personer som ska ingå i detta. Antalet personer kan 

variera allteftersom en utveckling i språket sker och hur barnets sociala liv för övrigt ser ut. 

Oftast fördelas rollerna olika i denna grupp som står barnet närmast. De sammanhållande 

länkarna är de personerna som har ansvar för bedömning och som sätter upp mål för barnets 

språkutveckling. Personen som ska delge kunskaper till barnets omgivning har också en 

mycket viktig arbetsuppgift. Det kan vara att lära ut teckenkommunikation, och då grundas 

undervisningsmålen på individens personlighet, utveckling och inlärningsförmåga. 

Författaren är tydlig med att utvärdera barnets starka och svaga sidor i det gemensamma 

nätverket eftersom de kan variera i olika situationer. Barn med språkstörning behöver 

strukturerad daglig träning som senare ska användas i det dagliga livet. Omgivningen måste 
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lära sig teckenkommunikation men inte i lika stor utsträckning som barnet. Till sin hjälp kan 

barnet förslagsvis ha en pärm med tecken som stöd för vad barnet menar. 

2.6.2 Vilka pedagogiska metoder kan pedagogerna använda sig av? 

Rygvold menar i Asmervik (1999) att barns språkliga stimulans handlar om samspel och 

ömsesidighet. Författaren pekar på de gemensamma upplevelserna i förskola och skola med 

varierande aktiviteter som dramaövningar, lek, musik, fingermålning, rollspel och utflykter. 

Dessa aktiviteter ger i sin tur tillfällen till samtal. Det är viktigt att aktiviteterna är välkända i 

barnets värld och att de sker här och nu. Den vuxne talar samtidigt som han/hon gör något 

eller talar om det som händer och så kan sinnesintrycken stimuleras. 

Johansson och Samuelsson (1999) anser att metoder som främjar barns språkutveckling 

med Tecken Som Stöd är att läsa för barnet, rimma, sjunga, och leka med ord.  

Att använda Tecken som metod anser Johansson och Samuelsson (1999) att språkstörda 

barn lättare kan uppfatta, se och skilja på former än höra skillnader på språkljuden. 

Författarna rekommenderar teckenkommunikation. Barnen kan härmed både se och höra 

språket. Teckenkommunikation innebär att man förstärker med tecken nyckelorden i 

meningen under samtalet. Metoden förstärker barnets förmåga till uttryck och förståelse. 

Författarna ger även det viktiga rådet att aldrig tillrättavisa barnet aktivt vid felsägningar utan 

använda passiv korrigering. 

Blom och Sjöberg (2000) framhåller att teckenkommunikation bygger upp barns 

självförtroende samt deras självkänsla och inre ordförråd. Det är viktigt att barnets omgivning 

använder teckenkommunikation, eftersom det finns barn som förstår bilder och tecken men på 

grund av språkstörning inte förstår tal. Författarna menar att förståelse och respekt är 

livsviktigt för språkstörda barn. De betonar att samtidigt som barn med språkstörning behöver 

visst överseende, är det lika viktigt att de får utvecklas tillsammans med andra barn. 

Talet blir stimulerat av tecken menar, Rydeman (1990) och poängterar att barn släpper 

tecknen efterhand som de kan uttala fler ord och blir förstådda av sin omgivning. Det har ofta 

blivit missuppfattning att om barn får lära sig ett alternativt sätt att uttrycka sig, skulle det av 

bekvämlighet fortsätta med detta, men det är precis tvärt om. Tecken stimulerar barnet i 

talutvecklingen, menar författaren. Det är viktigt att pedagogen anpassar metoden efter barnet 

och använder tecken som barnet har användning för och är intresserat av. Därför måste 

pedagogen vara flexibel och lyhörd för barnets intressen och låta dessa leda in till nya tecken. 

Ett sätt att göra tecknen tillsammans är att pedagogen tar tag i barnets händer och formar 

tecknet. Det talade ordet går inte att lära ut lika konkret. En metod som brukar vara 
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uppskattad är att göra personlig bild och teckenbok med de ord som barnet kan och håller på 

att lära sig. Genom att i grupp utöva tecken gemensamt genom sång, sagoläsning samt vid 

måltider, ökar förståelsen och gemenskapen i gruppen. Ett annat alternativ som inte är fullt så 

kravfyllt är att barnet berättar först och sedan läser pedagogen i boken. Rydeman motiverar i 

sju punkter varför det är betydelsefullt att använda tecken som språkstimulering: 

1 Lättare motoriskt. 

2 Barn är redan naturligt duktiga på kroppsspråk. 

3 Barnet kan göra sig förstått bättre, inlärningen underlättas och även förhållandet 

mellan barn och pedagog berikas. 

4 Språket blir synligt och härmed ökar förståelsen.  

5 Ordflödet begränsas när vuxna tecknar. Onödig information försvinner och det blir 

lättare att förstå. 

6 Tal- och handmotorik är nära sammankopplade. Talet blir bättre och utvecklas med 

hjälp av handen. 

7 Tecken är mindre abstrakt än tal. 

När barnet använder sig av tecken utformar barnet en motorisk aktivitet genom att använda 

fingrarna, skriver Braadland (1993). På detta sätt stimuleras det talmotoriska centrat i hjärnan, 

vilket i sin tur utvecklar barnets verbala språk. 

Mesibov (1993, 1995) förklarar TEACCH som metod (Treatment and Education of 

Autistic and related Communication handicapped Children) som är habilitering och 

undervisning av barn med autism och autismliknande kommunikationshandikapp. Med en 

pedagogik som tydliggör saker blir inte världen så förvirrande för barnet, utan mer 

förutsägbar genom anpassning av omgivningen till handikappet. Det kan leda till att 

beteendeproblemet minskar och självständigheten ökar. Tydliggörandet visas i tiden, rummet 

och arbetet. Uppgifterna och arbetet är individanpassat. 

Bruners återger i Svensson (1998) där han framhåller leken som mycket viktig för barns 

språkutveckling. I leken skrider utvecklingen framåt, tillsammans med deltagarna och i 

samspel med vuxna som främjar kontinuerligt barnets språkutveckling till högre nivåer. 

Johansson och Samuelsson (1999) påpekar att leken som en naturlig väg i 

språkutvecklingen kan skapa konflikter, eftersom barnet måste kunna förstå och anpassa sig 

efter regler. Oftast beror konflikterna på missförstånd i kommunikationen. Reaktionen hos 

barn som inte blir förstådda styrs av egna impulser och frångår lekens regler, vilket leder till 

konflikt med kompisarna. 

En stor och viktig uppgift som en pedagog har är att stimulera lek mellan barn, menar 
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Ahlström (2000) är, om de har problem med kommunikationen. Detta kan göras genom att gå 

in i leken och understödja det kommunikativa språkliga flödet, vilket gör det möjligt för leken 

att utvecklas. Det gäller inte bara i leken utan detta fungerar även i andra aktiviteter. 

Enligt Lpo 94 i Lärarförbundet (2004) belyser skolans uppdrag att lek och skapande 

arbete är en viktig ingrediens i lärandet. Språket ska stimuleras genom varierande möjligheter 

där utrymme ges till att samtala, läsa och skriva. Genom kommunikation ökar barnets 

självförtroende i dess förmåga att tala. Vidare skriver Lärarförbundet (2004) att Lpfö 98:s 

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

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande 

och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter. (s. 27). 

Att använda motorik som metod kan vara stimulerade för barns språkutveckling, eftersom 

barn med sen språkutveckling har ofta problem med fin- och grovmotoriken, menar Johansson 

och Samuelsson (1999). Finmotorik innebär handens och munnens rörelser, och 

grovmotoriken omfattar kroppens stora rörelser. Det kan finnas barn som undviker att rita 

därför att de har problem med att samordna ögat med handens rörelser. 

Barns motoriska utveckling har samband med den språkliga utvecklingen skriver 

Braadland (1993). Med motorisk utveckling menar författaren barns sätt att krypa, gå, samt 

använda fingrar och händer. 

Pedagogen kan använda sig av MTI. Christer Sandberg är grundare av MTI som står för 

Motorik Träning Inlärning. MTI är strukturerade träningsprogram som kan användas i grupp 

eller individanpassas. (hämtat från <http://www.mti.m.se> hämtat 27/10 2005) 

Torén (1999) beskriver betydelsen för barns språkutveckling genom att dramatisera 

ramsor och sånger och där får även handdockan en huvudroll i det pedagogiska arbetet. 

Författaren menar att genom handdockan berikar barn sitt språk samt stimuleras till språklig 

nyfikenhet. Handdockans funktion är att vara en förebild som alltid hjälper barnen i 

språkutvecklingen. Författaren framhäver också Mirella Forsberg, Ahlcronas studie, 

Handdockans medverkan i samlingen (1997), som visar att dockan gynnar ett ömsesidigt 

sampel mellan barn och vuxna. Studien visar att sociala relationer främjas samtidigt som 

känsloatmosfären stimuleras på ett lekfullt sätt. Torén betonar pedagogens pedagogiska 

medvetenhet i dessa sammanhang. Författaren lyfter fram att det är barnens behov som ska 

styra undervisningen och det är av betydelse att låta arbetssätten präglas av fantasi, nyfikenhet 
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och uppfinningsrikedom. Genom olika metoder hjälps barnen till uppmärksamhet och 

koncentration. Handdockan är en god hjälp när det gäller att träna kommunikationsförmågan 

genom att den stödjer barnet i detta att klä sina tankar i ord. Även för barn som har svårt att 

lyssna är handdockan till hjälp på grund av dockans rörelser. Positiva aspekter med att 

använda handdockan som pedagogiskt hjälpmedel, enligt Torén, är att barnet får varierande 

inlärningsmöjligheter, och som en följd blir undervisningen mer spännande och pedagogen får 

ökad förståelse för barnet. Marton menar i Torén (1999) att om undervisningen är lustfylld 

leder detta till ett kvalitativt lärande. 

Ruud (1990) menar att musik och sång främjar språkutvecklingen när man övar och 

sjunger ett bestämt uttal i en rytmiskt rolig melodi. Ruud skriver att sång och användande av 

blåsinstrument stimulerar den anatomi i munnen som har samband med talet, till exempel 

läppar och tunga. Genom att använda sånger där kroppsdelar ingår ökar barnets 

kroppsuppfattning. Sångerna ökar även barns förståelse för andra människors tankar och 

handlingar, menar Ruud. Musiken är alltså ett kommunikationsmedel som skapar 

samhörighet. 

Lundström (1996) betonar att det är viktigt att barn får göra musikaliska övningar därför 

att det ger dem säkerhet i deras språkliga kommunikation. Författaren menar att förförståelsen 

av ljudens grundelement varseblivs genom akustisk perception. Vidare anser Lundström att 

om en språkinlärning ska bli effektiv måste förmågor som tankeverksamhet, syn, hörsel, 

motorik och rumsorientering tränas. 

Imsen (2000) påvisar att bilden ger mening till ord, och är därmed en viktig hjälpinsats i 

barns språkutveckling. Språket är den viktigaste kommunikationsformen mellan människor. 

Det är ett redskap för att organisera upp vår inre värld, menar Imsen. Vidare menar författaren 

att den viktigaste och äldsta undervisningen är sambandet mellan bilden och språket. Och då 

hänvisar författaren till Comenius som var en tjeckisk pedagog på 1600-talet. 

Rygvold i Asmervik (1999) anser att viktiga faktorer som har betydelse för 

språkutveckling är att arbeta med rim, ramsor och sånglekar. I dessa aktiviteter kan barnet 

genom leken föra en dialog och dessutom upptäcka språkets rytm och varierande strukturer. 

Författaren råder att barn med språkstörning i första hand måste få lära sig ord som är viktiga 

för dem. Det kan vara något som rör sig i den närmaste omgivningen, en leksak eller namn på 

andra barn. 

Björk och Liberg (2004) kommenterar LTG, (läsning på talets grund) som grundades av 

Ulrika Leimar. Barnet börjar med att göra en gemensam berättelse som pedagogen antecknar, 

oftast på blädderblock. Dessa berättelser grundar sig på barnets erfarenheter och språkliga 
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nivå. När barnen ser texten växa fram, denna text som de själv hjälper till att skapa, får barnen 

en förståelse av att det talade ordet kan skrivas och att det finns ett samband mellan ögat och 

örats språk. 

Alleklev och Lindvall (2000) beskriver skolundervisningen på Nya Zeeland där barnen 

börjar skolan då de fyller fem år. Detta innebär att pedagogerna kan ägna varje barn mer tid 

och uppmärksamhet eftersom inskolningen sker under hela läsåret. Lärandeprofilen är bland 

annat ett lustbetonat lärande, med anpassad undervisning efter individens utvecklingsnivå för 

lärande. Pedagogen lär känna eleverna väl och tillgodoser tillgängligheten av varierande och 

mycket material som kan användas i lärandesituationer. Man sätter barnets egen vilja och 

förmåga att lära sig i fokus, samt uppmuntras till ansvar för sin egen inlärning. Pedagogerna 

fungerar som handledare och resurspersoner. Läsning och skrivning ska finnas med i alla 

aktiviteter. Nya Zeelandsmetoden är den samma som kallas helordsmetoden (Whole 

Language). 

Björk och Liberg (2004) ger en bild av hur storboken används för att skapa lustfyllda 

och spännande lässtunder mellan barn och vuxna. Genom att barnen forskar och upptäcker 

alfabetets innebörd inspireras barnen till att lära sig läsa och skriva. Storboken är som en atlas 

bok till storleken medan lillboken är samma bok som storboken men i litet format anpassat till 

barn. Storboken används ofta gemensamt medan den lilla används vid individuell läsning. 

Bornholmsmodellen, säger Häggström och Lundberg (1994), använder sig mycket av 

språklekar för att stimulera barns språkliga medvetenhet, innan de börjar med läsinlärnigen. 

För många barn kan det förebygga senare läs-och skrivsvårigheter. En undersökning visar att 

barn i riskgruppen för läs-och skrivsvårigheter gynnas. Bornholmsmodellen bör användas 

under en längre period och lite varje dag. Det finns en struktur där svårighetsgraden ökar 

successivt. Barnen börjar med att lyssna på ljud, vilka sedan byggs upp till rim och ramsor, 

ord, stavelselekar. Så småningom kan även fonemnivå ingå. Barnen ska känna det lustfyllt 

och roligt att leka med språket. Ingen får känna sig misslyckad eller dum. 

2.7 Den betydelsefulla föräldrakontakten 

Rydeman (1990) framhåller den viktiga kontakten med hemmet vilket parallellt främjar 

språkutvecklingen genom att använda tecknen som barnet lärt sig. En modell är att ha en 

kontaktbok där hem och skola håller en daglig kommunikation. I denna noteras upplevelser 

som barnet har varit med om, till exempel över helgen. Det är viktigt att pedagogen först läser 

vad som står i kontaktboken och sedan låter barnet berätta om sina upplevelser, just för att 

kontrollera om barnet kan återberätta händelsen samt att det blir övning i att samtala. Dagens 
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händelser på förskolan skriver/ritar/läser pedagogen tillsammans med barnet. Ett annat 

alternativ till kontaktbok är att använda sig av en bandspelare där upplevelserna dokumenteras 

i korta sekvenser, menar författaren. 

Vi har beskrivit litteraturens rekommendationer om metoder i språkutveckling för barn 

som använder teckenkommunikation. Språket är en viktig förutsättning för lärandet vilket 

flera språkforskare betonar. Utan ett språk blir kommunikation, tanke och lärande näst intill 

omöjligt. Littaraturdelen har beskrivit språkutveckling, att språket lärs in och utvecklas i 

interaktion med andra. 
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3 Empiridel 
I empiridelen redovisar vi en kvalitativ metod i vår undersökning. Anledningen till vårt 

metodval var att få berättande svar från sex utvalda respondenter. Intervjuer blev därför 

tillvägagångssättet som ligger till grund för vår undersökning. Respondenterna är inte 

slumpmässigt utvalda, utan dessa arbetar aktivt med språkutveckling i barngrupper, som 

använder sig av teckenkommunikation. Pedagogerna som är våra respondenter kom vi i 

kontakt med genom kontakter. Vi kommer även att beskriva våra etiska utgångspunkter inför 

intervjuundersökningen. 

3.1 Kvalitativ intervjumetod 

Vi har valt kvalitativ metod eftersom vi vill sätta berättelsen i centrum. För att göra vår 

undersökning valde vi att intervjua pedagoger som arbetar med språkutveckling. Vår tanke var 

liksom Kvale (1997) att få ta del av ingående erfarenheter av olika metoder för att bäst stödja 

barn som använder teckenkommunikation i sin språkutveckling. 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 

innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 

förklaringarna. I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin 

livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord. (Kvale, 1997, s.9) 

Citatet illustrerar väl det vi undersöker nämligen hur pedagoger resonerar kring metoder i 

språkutveckling för barn som rekommenderas teckenkommunikation. 

3.2 Urval och avgränsningar 

Vi valde att intervjua sex pedagoger i tre kommuner i södra Sverige. Det var sex olika 

förskolor/skolor. Av våra sex respondenter är tre specialpedagoger, två av dem är 

förskollärare sedan tidigare och den tredje är fritidspedagog. De övriga tre arbetar som 

förskollärare varav en av de tre vidareutbildar sig till specialpedagog. De sex respondenterna 

arbetar med barn i åldrarna 1-12 år. I vår undersökning riktade vi in oss på barn i åldrarna 5-8 

år. Respondenterna arbetar inom olika verksamheter som förskola, särskola och 

specialförskola, vilket innebär att barnen har remiss för att få en specifik träning i sin 

språkutveckling. Barnen på specialförskolan vistas endast där inom en viss tidsram på dagen, 

medan de för övrig tid befinner sig på sina ordinarie förskolor. På samtliga förskolor/skolor 

använder de teckenkommunikation av olika anledningar, styrt efter barnens behov. Förutom 

att barnen har en språkstörning kan de ha olika medicinska diagnoser som till exempel 
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Down´s syndrom eller neurologiska skador. Samtliga barn som våra respondenter arbetar med 

är hörande, men eftersom det finns svårigheter i den språkliga kommunikationen används 

teckenkommunikation, bild- och symbolsystem för att ge barnen mer än en kanal för 

kommunikation. Vi riktade in oss på vad respondenterna använder för metoder för att främja 

barnens språkutveckling hos barn i behov av teckenkommunikation. 

3.3 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som ställs i samband med intervjuer: 

1. Det första är informationskravet som innebär att det är på forskarens ansvar att tala 

om för respondenten vilket syfte forskningsintervjun har. 

2. Det andra är samtycketskravet där respondenten har fri bestämmanderätt över sin 

medverkan. 

3. Det tredje är konfidentiellitetskravet vilket innebär att respondentens svar, medverkan 

och personuppgifter förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte har tillgång 

till materialet. 

4. Det fjärde är nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet från 

respondenten enbart används till den aktuella forskningen.  

Vi bad respondenterna om lov att banda intervjun och betonade att de fick avbryta eller be oss 

att stänga av bandspelaren när de så önskade. Respondenterna blev informerade om att det 

bara var vi som skulle lyssna på bandet och att när vi är färdiga med vår uppsats skulle 

banden och eventuella anteckningar förstöras. I uppsatsen ska det varken gå att identifiera 

pedagogerna vi har intervjuat, förskolan/skolan eller något barn. Ovanstående har vi grundat 

på Bell (2000) samt Johansson och Svedner (2004). 

3.4 Bearbetning av data 

Backman (1998) anser att intervjuerna som blivit inspelade bör transkriberas och dessa 

anteckningar renskrivas, för att man ska kunna analysera och få fram ett resultat. Vi spelade in 

samtliga intervjuer och följde Backmans anvisningar för hur man bör gå till väga. För att få 

struktur färgkodade vi de numrerade frågorna. Det underlättade så att vi fick en överblick vid 

analysen. 

Johansson och Svedner (2004) tar upp om mätnoggrannheten (reliabiliteten) vid 

insamlandet av materialet. Det vill säga om alla respondenter har fått samma frågor, om det 

har varit samma person som har genomfört intervjuerna, om förutsättningarna för intervjuerna 
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har varit de samma för respondenterna eller om det har förekommit skillnader i 

tillvägagångssätten.  

Vi anser att vi har uppnått reliabiliteten eftersom vi har genomfört intervjuerna under 

samma förutsättningar. Intervjuerna har genomförts av oss båda, och det har varit samma 

frågor till alla respondenter. Vi har genomfört intervjuerna under en tvåveckorsperiod. 

Intervjutillfällena var när respondenterna inte hade några barn kvar i verksamheten, vilket 

gjorde att de kunde svara på våra frågor i lugn och ro. 

Johansson och Svedner (2004) poängterar validiteten vilket handlar om huruvida 

resultatet ger en sann bild av det som undersökts. Vi anser att vårt syfte att undersöka vilka 

metoder som främjar språkutvecklingen hos barn i behov av teckenkommunikation, har fått 

validitet genom våra intervjuer. Samtliga respondenter svarade på alla våra frågor samt att vi 

fick uttömmande svar som vi har analyserat.  

3.5 Pilotintervju 

Vi valde att genomföra en pilotintervju för att testa frågorna i undersökningen. På grund av 

vår tidsplan kunde vi dock inte genomföra pilotintervjun genom att träffas fysiskt, utan den 

skedde per telefon. Resultatet av intervjun blev att vi behövde omformulera några av frågorna. 

Vi valde att göra pilotintervjun med en pedagog som inte är med i vår undersökning. 

3.6 Genomförande av undersökning 

Vi tog kontakt med sex pedagoger som vi ansåg var relevanta för vår undersökning. Den 

första kontakten skedde per telefon då vi kortfattat berättade om vårt ärende. Vi bokade tider 

och skickade ut intervjufrågorna till samtliga pedagoger vi skulle intervjua. Intervjufrågorna 

bestod av nio frågor (se bilaga 1), där den första var att vi bad dem presentera sig och sin 

utbildning samt verksamheten. Vår handledare hade sett och godkänt frågorna innan de 

skickades ut. Samtliga intervjuer började med att vi presenterade oss själva och vår 

yrkesverksamma bakgrund fram till nu när vi går lärarutbildningen. Vi berättade även varför 

vi valt teckenkommunikation och intresset av metoder kring språkutveckling.  
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4 Resultatredovisning 
Vi har döpt våra sex respondenter till pedagog A, B, C, D, E och F. Först presenteras varje 

respondents svar mer ingående (baserade på vad som kom fram under intervjun). Därefter 

följer ett strukturerat schema som ger en jämförande överblick av svaren och resultaten på 

frågorna, där vi presenterar det som vi ansåg relevant i intervjuerna (se bilaga 2 och 3). 

Bearbetningen av datan formulerade vi i ett tydligt rutmönster, för att svaren lättare ska kunna 

lyftas i diskussionen. Vid intervjutillfällena är det respektive pedagog som bestämt intervjutid 

för vad som passade deras verksamhet bäst. I den första frågan presenterar vi respektive 

respondents utbildningsbakgrund och vilken åldersgrupp av barn som denne arbetar med. Vi 

presenterar även här vilken kursplan respektive skola arbetar efter. I resultatredovisningen 

behandlar vi frågorna i följd. För mer överskådligt resultat se bilaga 2 och 3. 

Respondent A arbetar med barn i åldern 2-6 år och är förskollärare. Förskolan arbetar 

efter Lpfö98. Pedagogen har i arbetet följt en teckenspråkskurs bestående av åtta 

lektionstillfällen. 

Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation använder ni för att stimulera 

barns språkutveckling? Respondent A använder lek, musik och sång samt rörelser för att 

stimulera och stödja språkutvecklingen. Använder tecken i alla vardagliga situationer. 

Hur ser ni på sång och musik som inslag i ert pedagogiska arbete? Fyller det något 

speciellt syfte? Respondent A säger att de planerat tre dagar i veckan sjunger och dansar med 

rörelselekar. Sångerna är förknippade med teman, exempelvis höst, äpplen och en del 

aktualiserar årstider, väderlek och traditioner. Kunskap och lärande anammas bättre av barnen 

genom dessa metoder. 

Vilka speciella metoder stimulerar barnets fin- och grovmotorik? Barnens 

grovmotorik stimuleras genom att klättra i träd, och springa över stock och sten. Inomhus har 

respondenten planerad rytmik och gymnastik, där programmet anpassat efter ålder. Fem- och 

sexåringarna har motorikövning efter Christer Sandbergs MTI program. Finmotoriken 

stimuleras med fingerlekar och ansiktsgymnastik där blåsövningar genom att blåsa på fjädrar 

förekommer. När barnen syr, klipper och arbetar med pärlor stimuleras även finmotoriken, 

och dessa aktiviteter förekommer mest som fri aktivitet. 

Hur ser ni på pedagogiskt drama som metod i ert pedagogiska arbete? Har det 

något speciellt syfte? Respondent A säger det ska vara är roligt och lustfyllt med drama, och 

oftast är det sånger som dramatiseras. Barnet får lov att stå i centrum och det är viktigt att 
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barnet vågar prova på att vara i blickfånget. Situationer som dramatiseras kan vara en dag i 

skogen eller en berättelse.  

Förankrar ni era pedagogiska metoder i någon speciell teori och 

språkutvecklingsmodell? Respondent A arbetar inte efter någon speciell modell eller teori, 

utan följer ett språkutvecklingsschema och utvärderar var barnen befinner sig i sin utveckling. 

I utvärderingen ser respondenten om barnen har uppnått målen som finns i 

språkutvecklingsschemat. 

Hur ser ni på leken som metod för barn som använder teckenkommunikation? 

Respondent A säger att leken är det mest naturliga man har och det fungerar väldigt bra att ge 

tecken under lekens gång för det är många barn som ser. 
Det är ju bra att vi kan gå in och vara med och ge tecken naturligt så gott vi kan. 

Respondent A säger vidare att barnen är bra på att ”prata kroppsspråk” eftersom barnen 

förstår varandra precis. 
Just det här med kroppsspråket räcker många gånger för dem. 

Hur kan pedagogen veta vilken adekvat metod som lämpar sig bäst för individen? 

Respondent A menar att de provar sig fram samt att de har ett resursteam. En talpedagog har 

gett tips om hur personalen kan arbeta. Respondenten märker på barnet om den ger respons på 

metoden, för det gäller att fånga barnets intresse. 

Enligt Lpfö98 och Lpo 94 är kontakten mellan hem och skola viktig, hur gör ni för 

att kommunikationen ska främja barnets språkutveckling? Respondent A berättar att 

barnen har en kontaktbok som respondenten skriver i dagligen. Det är de dagliga aktiviteterna 

som förekommit som skrivs i boken samt barnets reaktioner på dessa. Föräldrarna skriver 

även i denna, om händelser som hänt utanför förskolan. 

Sammanfattande analys Respondent A arbetar efter individanpassat 

språkutvecklingsschema efter logoped rekommendationer. Teckenkommunikation används i 

alla dagliga aktiviteter. Inspirerad av MTI-program. Barnen är 2-6 år, och respondenten har 

ett holistiskt synsätt på lärande. Respondenten säger att många gånger förstår barnen varandra 

precis genom kroppsspråket, men vi anser att enbart kroppsspråk inte är tillräckligt i en 

kommunikation, därav lyfte vi citatet vad respondenten svarade angående kroppsspråk. 

Kärnan i arbetet är att främja språkutvecklingen, därför måste tecken och det verbala språket 

stimuleras i större utsträckning än enbart via kroppsspråket. 

Respondent B är förskolelärare som även har montessoripedagogik i sin utbildning, och 

läser för ökad kompetens i specialpedagogik. Respondent B har läst teckenspråk på kvällstid 
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och genom arbetet fått kurser i teckenkommunikation på arbetstid. Arbetar med barn i 

åldrarna 1-6 år. Arbetar efter Lpfö98 på sin arbetsplats. 

Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation använder ni för att stimulera 

barns språkutveckling? Respondent B arbetar mycket efter Irene Johanssons 

språkutvecklingsmodell. Barnen som kommer hit vet man ofta redan lite om eftersom en del 

av dem har diagnoser. Respondent B får stöttning av logoped och specialpedagog, vilka ger 

råd och tips om material. Efterhand som man får erfarenhet så får man egna idéer. Med 

barnen gör respondenten ofta temaböcker som till exempel kan handla om kroppen. För att 

göra dagen tydlig och konkret för barnen används ett bildschema. Det är en hjälp för barnen 

att se när de ska göra vad. För att få struktur över veckan har varje dag en egen färg enligt 

Irene Johanssons modell för att underlätta för barnen i deras språkutveckling. Respondenten 

arbetar både med bilden och ordet för att lättare kunna befästa kunskapen hos barnet. För att 

stimulera barnens språkutveckling används olika spel som Memory och Lotto. Ljudträningen 

används för att få barnen att tala. Då koncentreras barnen och respondenten på en bokstav i 

taget. Till exempel bokstaven u och följaktligen enbart ord med denna begynnelsebokstav, 

som: undulat, ull, utflykt med flera.  

Hur ser ni på sång och musik som inslag i ert pedagogiska arbete? Fyller det något 

speciellt syfte? Musiken är viktig säger respondent B. Musiken tränas både enskilt och i 

grupp, till alla sånger används teckenkommunikation samt sångkort. Kombinationen av sång, 

musik och teckenkommunikation ger barnen bra stimulans i deras språkutveckling, och barn 

som har svårt annars med kommunikationen kan lättare följa med. Barn med annat modersmål 

än svenska utvecklas väldigt bra i sin språkutveckling med en kombination av sång och 

tecken. 

Vilka speciella metoder stimulerar barnets fin- och grovmotorik? Respondent B 

förklarar att de använder sig av vanliga motoriska övningar genom lek och gymnastik. Barnen 

lär sig teckna sin första bokstav i sitt namn. De använder montessorimaterial med bland annat 

bokstäver i sandpapper, och i andra material där barnen kan se olika former och känna 

tyngder i bokstäverna. Vidare säger respondent B att barnen använder en specifik sax samt 

olika bollar för att känna skillnaden mellan mjukare och hårdare bollar. Barnen målar 

utomhus med vatten på plank och får då motoriken med stora rörelser, medan barnen inomhus 

använder staffli, pensel och målarfärg. Finmotoriken stimuleras med blåsövningar och 

ljudträning så att barnet blir medvetna om var i munnen ljuden uttalas. 
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Hur ser ni på pedagogiskt drama som metod i ert pedagogiska arbete? Har det 

något speciellt syfte? Pedagogiskt drama används mycket och då i kombination med 

teckenkommunikation. Dramat har syftet att barnet ska våga stå i centrum, och prova på själv. 

Förankrar ni era pedagogiska metoder i någon speciell teori och 

språkutvecklingsmodell? Respondent B förankrar sina pedagogiska metoder i Irene 

Johanssons språkutvecklingsmodell och får stöttning av logoped och specialpedagog. Målet är 

att barnet ska kunna prata själv. 

Hur ser ni på leken som metod för barn som använder teckenkommunikation? 

Leken är jätteviktig, barnet lär utan att tänka på det. Respondenten är med i leken för att stötta 

upp i kommunikationen när det finns behov. Ju mer barnen erövrar språket och 

kommunikationen blir säkrare, desto mer minskar respondentens närvaro successivt, när 

respondenten ser att leken fungerar. 

Hur kan pedagogen veta vilken adekvat metod som lämpar sig bäst för individen? 

Respondent B säger att om barnet som kommer har en diagnos så kommer det stöttning 

utifrån med specialpedagog och logoped. Annars är det sin egen utbildning som man får 

använda sig av och testa sig fram. Det finns runt barnet ett team som pedagogerna alltid kan 

vända sig till för rådfrågning. 

Enligt Lpfö98 och Lpo 94 är kontakten mellan hem och skola viktig, hur gör ni för 

att kommunikationen ska främja barnets språkutveckling? Respondent B förklarar att de 

har åtgärdsprogram för varje barn där det framgår hur arbetet ska gå till. Det finns särskilda 

mål för barnet som ska uppnås och här står nedskrivet hur fördelningen av arbetet ska göras 

mellan förskola och föräldrar. Det förekommer daglig kontakt när barnen hämtas och lämnas. 

Barnen har en kontaktbok där respondenten skriver de dagligt förekommande aktiviteterna. 

Syftet med kontaktboken är att barnet ska kunna återberätta händelserna med stöttning av 

föräldrarna. 

Sammanfattande analys Eftersom respondent B är förskollärare samt blivande 

specialpedagog och dessutom har erfarenhet av montessoripedagogik inspireras denne av 

Iréne Johanssons språkutvecklingsmodell. Genom att tillämpa teckenkommunikation både i 

sång och lek främjas motoriken. Respondenten ber om råd av talpedagog och logoped vid 

situationer som är främmande ur språkutvecklingssynpunkt.  

Respondent C arbetar med barn i åldrarna 4-6 år i en specialförskola, pedagogen var 

tidigare barnsköterska men utbildade sig senare till förskollärare. Teckenkommunikation har 

pedagogen lärt sig under årens lopp. Pedagogen arbetar efter Lpfö 98 på sin arbetsplats. 
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Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation använder ni för att stimulera 

barns språkutveckling? Respondent C följer inte någon speciell metod men målet är att 

skapa en tecknande miljö för att främja språkutvecklingen hos barnen. Tecken används till 

talet för att stimulera vidare. Det visuella sinnet stimuleras i samband med att 

teckenkommunikationen används. 

Hur ser ni på sång och musik som inslag i ert pedagogiska arbete? Fyller det något 

speciellt syfte? Respondent C berättar att framför allt sången fyller många funktioner, dels 

språkligt att barnen känner språkrytmen och detta kommer även igen i rim och ramsor. Det är 

viktigt att som pedagog vara tydlig och betona rätt. Respondenten klappar till sånger, namn 

och ord för att få in rytmen hos barnen. Sånger som respondenten använder sig av väljs utifrån 

den språkliga nivå som passar barnen för att det är något pedagogen vill ge barnet. Väljer 

absolut inte en sång på måfå för att de ska sjunga. Sången förstärks med tecken, bilder eller en 

del rekvisita för att barnet verkligen ska förstå vad som sjungs. Genom sången byggs 

ordförråd och begrepp upp. 

Vilka speciella metoder stimulerar barnets fin- och grovmotorik? Respondent C 

svarar att de försöker stimulera barnens motorik genom lustfyllda rörelselekar. Finmotoriken 

övas upp genom att man använder sig mycket av tecken. Respondenten säger att på dennes 

arbetsplats har de tur, för en av förskollärarna har stor kunskap om motorik så denne brukar 

kartlägga barnens språkliga nivå och utvärdera dem med jämna mellanrum och ge tips om vad 

de andra kan öva på. 

Hur ser ni på pedagogiskt drama som metod i ert pedagogiska arbete? Har det 

något speciellt syfte? Drama hänger samman med att de arbetar mycket med berättelser som 

sagor, händelser och historier. Barnen stimuleras till att upprepa och återberätta olika 

berättelser. Det är viktigt med en avgränsad miljö och en avgränsad händelse både vad det 

gäller syn- och ljudintryck. Dramat hjälper barnen att vidga sin begreppsförståelse. 

Förankrar ni era pedagogiska metoder i någon speciell teori och 

språkutvecklingsmodell? Respondent C säger att de arbetar i team och modellen avgörs efter 

logopedens testning. Utifrån denna ser man barnets språkliga nivå och utifrån den bygger 

respondenten vidare och testar sig fram lite och ser vad som fungerar. Man kan hamna väldigt 

lågt på barnens nivå när man till exempel får sitta och tala i telefon för att lära barnen 

turtagning och samspel samt att uppmuntra ögonkontakt. 

Hur ser ni på leken som metod för barn som använder teckenkommunikation? 

Leken är grunden och det är ett sätt att nå barnen. Respondenten fortsätter att berätta att alla 

barn inte har de ”naturliga” leksignalerna och det kan leda till konflikter. Då krävs det att 
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respondenten är med i leken och fungerar som ett stöd i kommunikationen mellan barnen. 

Lyckas det i leken kan man få mycket att utvecklas. 

Hur kan pedagogen veta vilken adekvat metod som lämpar sig bäst för individen? 

Först gäller det att etablera en kontakt och skapa ett förtroende. Sedan försöker respondenten 

att väcka en nyfikenhet hos barnen så att ett samspel kan komma igång. Slutligen handlar det 

om att bygga upp barnets självkänsla, för när den finns så kommer lusten att kommunicera. 

Respondenten C säger att de har stor nytta av logopeden som hjälper till med vad barnen 

behöver. Annars arbetar respondenten med konkret material, testar av barnen för att se hur det 

går, och använder olika mätmaterial. Respondenten bygger arbetet utifrån var barnen står rent 

språkligt, bygger sedan vidare och kompletterar efter hand. 

Enligt Lpfö98 och Lpo 94 är kontakten mellan hem och skola viktig, hur gör ni för 

att kommunikationen ska främja barnets språkutveckling? Respondent C förklarar att de 

har så mycket kontakt med föräldrarna som de kan. De har en personlig kontaktbok och 

modell för varje barn. Telefonkontakt är en annan form av kontakt med föräldrarna. 

Logopeden har utformat en arbetsbok till varje elev som ger föräldrarna möjlighet att träna 

med sitt barn. Detta som kan ske via olika former av spel. 

Sammanfattande analys Respondent C har förskollärarexamen och värnar om en 

tecknande miljö. Val av sång och musik beror på barnets språkliga nivå, eftersom syftet är att 

utveckla ett visst språkligt uttal. Musikaktiviteterna förekommer även i grupp. Pedagogiskt 

drama har syftet att vidga barnets begreppsförståelse. Specifika aktiviteter som ska 

eftersträvas efter barnets individanpassade språkutvecklingsmodell utarbetas av logoped. 

Respondent D arbetar i särskola med IUP (individuell utvecklings plan), Lpo 94 samt 

efter den obligatoriska särskolan kursplan 2002. Barnen är 8-10 år. Respondenten är utbildad 

förskollärare, specialpedagog och talpedagog. 

Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation använder ni för att stimulera 

barns språkutveckling? Respondent D arbetar med både visuella och auditiva metoder. 

Metoderna kombineras med tecken för att förstärka barnens minne. Respondenten använder 

både digitala foton och pictogram. Dessutom tecknar barnen färgerna eftersom det visuella 

sinnet är starkare än det auditiva. 

Hur ser ni på sång och musik som inslag i ert pedagogiska arbete? Fyller det något 

speciellt syfte? Musik är viktigt, och vi sjunger varje dag. I denna övning går de igenom 

vilken dag, månad, år och årstid det är. Barnen tycker det är kul och musiken befäster 

inlärningen bättre. Respondent D berättar att de använder sig av musik i skapande arbete som 
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bild och även i matematik för att uppnå en lugn stämning. Instrument används en gång i 

veckan för att stimulera motorik och koordination. Man använder trumma och blåsinstrument. 
Musik påverkar jättemycket i positiv riktning. 

Vilka speciella metoder stimulerar barnets fin- och grovmotorik? Varje elev har ett 

individanpassat träningsprogram där grov- och finmotorik stimuleras en gång i veckan. 

Munmotoriken stimuleras genom att mima framför spegeln och göra varierande blåsövningar. 

Träslöjdsläraren liksom idrottsläraren ger också instruktioner hur barnens rörelser kan främjas 

i främst grovmotoriken. Utemiljön inbjuder till varierande aktiviteter, eftersom det finns 

tillgång till cyklar. Dessutom besöker gruppen badhuset en gång i veckan. 

Hur ser ni på pedagogiskt drama som metod i ert pedagogiska arbete? Har det 

något speciellt syfte? Respondent D förklarar att de har pedagogiskt drama schemalagt en 

gång i veckan. Här får de in både dans, lek och rörelser. Här kan barnen föreställa olika yrken, 

eller bearbeta någon social situation. Eleverna har även en personlig handdocka som är deras 

egen. Ibland ger barnen en teateruppvisning bara för att det är roligt. Ett annat syfte som 

dockan har är att när något tråkigt har hänt, berättar dockan istället för barnet, och på så sätt 

tas blickarna ifrån barnet. 

Förankrar ni era pedagogiska metoder i någon speciell teori och 

språkutvecklingsmodell? Respondent D berättar att varje barn har en egen IUP (individuell 

utvecklingsplan), så därför följer respondenten ingen speciell metod, men påpekar vikten av 

individens behov. Därför används både LTG (läsning på talets grund), Bornholmsmodellen 

(språkutveckling, läs- och skrivinlärning baserat på språklekar) och Nya Zeelandsmodellen 

(lära läsning genom helordsmetod samt använda storbok och liten bok) och som komplement 

används språkutvecklingsprogram vid datorn. 

Hur ser ni på leken som metod för barn som använder teckenkommunikation? 

Leken är barnens arbete. Genom leken bearbetar barnen sinnesintryck i sociala sammanhang. 

På schemat finns tid avsatt varje dag för fri lek under ordnade former inom verksamheten. 

Barnen kan själva välja vad de ska göra till exempel spela spel, leka med Lego, bygga med 

klossar, lyssna på musiksaga eller ägna sig åt rollekar. Barnen får arbeta självständigt och 

pedagogerna är bara där som stöd eller bryter om det blir kaos. Respondenten tycker det är 

viktigt att barnen får tänka självständigt och se att de klarar saker på egen hand, eftersom de 

växer av det och känner sig stolta.  
Det är inte meningen att de ska bli några robotar utan man ska själv få påverka och tänka. Ett 

givande och tagande kan jag se att det är i fri lek. 
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Hur kan pedagogen veta vilken adekvat metod som lämpar sig bäst för individen? 

Det handlar om att lära känna barnen och ha kunskap om de grundläggande bitarna som ska 

ingå. Det viktigaste är att barnen är trygga, harmoniska och trivs. Har man inte dessa 

förutsättningar är det svårt att gå vidare. Respondenten anser att som pedagog måste man ha 

kunskap om utvecklingsstörning och funktionsnedsättning, om man ska arbeta i särskolan. 

Målen ska inte vara för högt satta för barnen utan det måste vara mindre delmål för att så 

småningom nå det aktuella målet. Det är viktigt att rannsaka sin egen metodik innan man tar 

hjälp av specialpedagog säger respondent D.  
Jag menar att man måste gå till sig själv, hur man lär ut. Kan jag konkretisera mer? 

Enligt Lpfö98 och Lpo 94 är kontakten mellan hem och skola viktig, hur gör ni för 

att kommunikationen ska främja barnets språkutveckling? Respondent D säger att det är 

jätteviktigt att ha en bra kontakt mellan hem och skola och att se föräldrarna som en resurs, 

eftersom de känner barnen bäst. Utvecklingssamtal sker två gånger per termin, telefonkontakt 

och besök när föräldern önskar. De deltar även i utflykter. Barnen har en månadsbok som 

följer med dem. I den är det mycket digitala foton eller pictogrambilder i syfte att barnen med 

stöd av böckerna ska kunna återberätta. 

Sammanfattande analys Respondent D är utbildad förskollärare, specialpedagog och 

talpedagog. Använder sig mycket av visuella och auditiva metoder. Befäster inlärning via 

sång och musik. Respondenten säger i ett citat att musiken påverkar barnen positivt, vilketgör 

det till en tacksam metod att använda sig av. Respondent D har IUP som ett redskap i det 

pedagogiska arbetet. Respondent D utvärderade sin tydlighet i lektionssammanhang, i syfte 

att förbättra innan specialpedagog anlitades. Vår reflektion av respondentens svar och citat där 

denne nämner att vederbörande går till sig själv och ser om det är möjligt att konkretisera mer. 

I detta sammanhang vilket inte är konstigt, eftersom denne har en gedigen kompetens i 

lärande i språkutveckling. Leken är viktig och det är viktigt att barnen får lov att tänka själva. 

Respondenten vill inte ha några ”robotar”. 

Respondent E arbetar i särskolan och följer kursplanerna: Lpo 94. Obligatoriska 

särskolans kursplan 2002 samt en lokal arbetsplan enligt följande: 
Vi arbetar med språket som en helhet som består av tala, lyssna, skriva och läsa. Varje elev 

skall få ett gott självförtroende och vilja, våga och kunna använda sitt språk för att 

kommunicera (med tal, skrift, AKK, kroppsspråk mm). Känslan av ha tillgång till ett eget 

språk är en förutsättning för att bli en god skribent, en god läsare, en god 

talare/kommunikatör samt god lyssnare. 

Pedagog E är utbildad fritidspedagog samt specialpedagog och arbetar nu med barn i 

åldersgruppen 8-12 år. 
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Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation använder ni för att stimulera 

barns språkutveckling? Respondent E arbetar med bildschema som visar dagens struktur. 

Här ingår färgkodade lappar som talar om vad som ska hända under dagen. Foton med barn 

och pedagoger, samt ordbilder tydliggör schemat. Instruktioner ges tillsammans med tecken 

och endast få instruktioner i taget. Det visuella sinnet är barnens starka kanal eftersom de hör 

även med ögonen. Veckodagarna är färgkodade, så att varje dag har sin färg. Respondenten 

förstärker ibland med dofter eller med något taktilt. Bildstöd på olika sätt det kan vara 

pictogram, foton, ritade bilder. 

Hur ser ni på sång och musik som inslag i ert pedagogiska arbete? Fyller det något 

speciellt syfte? Respondent E arbetar mycket med ramsor, musik och sång eftersom det är 

viktigt för språkutvecklingen. De använder sig av sånghus där det ligger kort med olika sånger 

som används tillsammans med tecken. Sången frambringar olika lekar där man kan klappa 

händerna och höra olika stavelser tydligt. 

Vilka speciella metoder stimulerar barnets fin- och grovmotorik? Respondent E 

arbetar med vardagsnära praktiska material genom att plocka, hälla, sy, knyta, knäppa, stänga 

blixtlås och så vidare. Rörelserna går från det stora till det lilla. Grovmotoriken stimuleras i 

utemiljön genom att klättra, krypa, åla, gunga och springa.” 
Om man då jobbar med basrörelserna genom idrotten så kan man i slutänden tjäna på språket. 

Har man inte fått grovmotoriken så klarar man inte av finmotoriken. 

Hur ser ni på pedagogiskt drama som metod i ert pedagogiska arbete? Har det 

något speciellt syfte? Pedagogiskt drama är ett bra sätt att lösa konflikter, dramatisera olika 

händelser som kan användas i forumspel. Respondenten säger att de har en fördel eftersom de 

har en anställd dramapedagog som arbetar aktivt i olika barngrupper i skolan. Respondenten 

säger att handdockans betydelse är att den tar lärarens roll när det gäller att ge instruktioner 

till barnen, som till exempel att skriva ett brev. Aktiviteten hos barnen är mycket mer livfull. 
Just förskolans metodik över lag och pedagogik är ju mycket man kan använda dockan och 

som är jättebra. 

Förankrar ni era pedagogiska metoder i någon speciell teori och 

språkutvecklingsmodell? Respondent E förklarar att de arbetar med Karlstadmodellen, 

inspirerades av Bloom och Lahey idéer, språkforskare om vad man ska använda språket till. 

Andra språkforskare är Vygotskij, Piaget, och Bruner. Bruner betonar språkutvecklingens 

betydelse i en social funktion. Nya Zeeland är en läs- och skrivutvecklingsmodell. Caroline 

Liberg ser skrivandet som en väg till språket, där barnet inte styrs så mycket utan barnet får 

utforska och lista ut hur det ska förmedla budskapet via skriftspråket. Viktigt är att barnet 
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känner motivation genom att kunna förmedla tankar, samt att kommunikationen har ett syfte. 

Forskare inom språkutveckling är främst Vygotskij, Piaget, Bruner, Bloom /Lahey och Irene 

Johansson som arbetat fram Karlstadmodellen. 

Hur ser ni på leken som metod för barn som använder teckenkommunikation? 

Respondent E ser pedagogiskt drama som en slags lek, barn lär sig genom lek redan när de är 

små och bearbetar den. Eftersom leken är verbal är det samtidigt det allra svåraste för barn 

med språkstörning. När inte barnet förstår vad leken går ut på utan hellre leker ensamt är det 

viktigt att pedagogen är en förebild och lär barnen leka. Konflikter har uppstått då kamraterna 

inte förstår tecken. 
Kan inte leka av sig själv, förstår inte lekarna utan det blir mycket ensamlek, får vi gå in och 

visa vad det går ut på. Där ska det också vara en jämbördig kommunikation, det är väl där det 

oftast brustit då, när kompisarna inte kan tecken, och då måste en vuxen finnas med som en 

brygga däremellan. 

Hur kan pedagogen veta vilken adekvat metod som lämpar sig bäst för individen? 

Respondent E menar att man som pedagog måste se barnet genom att observera, prata och 

leka med barnet. Det är bra att prova sig fram för att se om barnet ger respons. Barnen har 

olika förmågor och kanaler att lära sig bäst på. Dessa individuella skillnader kan gälla syn, 

hörsel, känsel, eller vara en kombination av dessa. 

Enligt Lpfö98 och Lpo 94 är kontakten mellan hem och skola viktig, hur gör ni för 

att kommunikationen ska främja barnets språkutveckling? De har kontaktböcker, där det 

skrivs varje dag mellan hem, skola och fritids. En del barn i gruppen skriver endast vid behov. 

Telefonkontakt förekommer, liksom föräldramöten, utvecklingssamtal och andra årliga 

förekommande aktiviteter på skolan. Vid sammankallande möten, med barn inskrivna i 

habiliteringen, deltar pedagoger och föräldrar. 

Sammanfattande analys Utbildning som respondent E innehar är fritidspedagogexamen 

och specialpedagogexamen. Motoriken stimuleras genom vardagsnära rörelser till exempel 

knyta en sko eller hälla vatten i ett glas. I ett citat belyser respondenten vikten av att gå från 

det stora till det lilla i motoriken, samt att motoriken och språkutvecklingen är beroende av 

varandra. En anställd dramapedagog medverkar i språkutvecklingsarbetet, därigenom 

stimuleras lärandet både auditivt och visuellt. Respondenten är positiv till handdockan och 

förskolans pedagogik samt metodik och anser att det kan användas i kombination till mycket 

inom språkutveckling. Reflektionen som vi får är att denne fäster stor vikt vid det 

pedagogiska dramats funktion, vilket blir en naturlig del i barnets vardag. 
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Respondent F arbetar i särskola och förankrar sitt pedagogiska arbete i Lpo 94 

kursplanen för Obligatoriska särskolan 2002 samt kursplan för träningsskolan. Särskolan har 

tolv obligatoriska ämnen medan träningsskolan har fem. Skillnaderna är till exempel att i 

särskolan benämns ämnena svenska, idrott och hälsa och bild, medan motsvarande ämnen i 

träningsskolan är kommunikation, motorik och estetiska ämnen. Respondenten är 

förskollärare i botten men har läst vidare till specialpedagog. Hon har fått med sig teckenspråk 

och teckenkommunikation via arbetet. Arbetar med barn i åldrarna 6-8 år. 

Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation använder ni för att stimulera 

barns språkutveckling? Respondent F berättar att de använder sig inte av någon speciell 

metod, men att de alltid använder tecken i alla situationer. Barnen tillägnar sig språket via två 

kanaler, både auditivt och visuellt och dessutom förstärker respondenten med bilder. Bilder 

som används är nilbilder, pictogram, PECS samt vanliga digiatalbilder för att förstärka orden 

och främja språkutvecklingen. För att hjälpa sina elever i svenska får dessa även jobba med 

ett dataprogram som är ett kommunikationsprogram, Widgit, där de får hjälp både auditivt 

och visuellt eftersom programmet talar, visar det skrivna ordet i såväl text som bilder. 

Hur ser ni på sång och musik som inslag i ert pedagogiska arbete? Fyller det något 

speciellt syfte? Respondent F säger att musiken är viktig och den finns schemalagd en gång i 

veckan men utöver detta sjunger barnen varje dag. 
Det är ju väldigt lätt och tacksamt att jobba med språkinlärning via musiken. Dels när man 

kan texterna hänger man med och man stimulerar verkligen uttal. 

När respondent F har sång och musik med barnen tecknar de alltid, samt att det nästan alltid 

förekommer någon slags bild, för att ytterligare förstärka och befästa inlärningen. Ibland 

använder respondenten instrument för då får barnen öva en del på motoriken och samordna så 

att instrumentet passar till sången. 

Vilka speciella metoder stimulerar barnets fin- och grovmotorik? Respondent F 

svarar att de tränar varken fin- eller grovmotoriken medvetet, men när respondenten tänker 

efter säger denne att det kommer in i olika aktiviteter som i sången med munnen och tecken 

samt att de använder instrument och så förstås i gymnastiken. 

Hur ser ni på pedagogiskt drama som metod i ert pedagogiska arbete? Har det 

något speciellt syfte? Respondent F säger att de inte arbetar så mycket med drama eftersom 

det är svårt för barnen att ta olika roller, men däremot dramatiserar de ibland sångerna som 

redan är välkända av barnen. Respondenten säger att de använder handdockor med barnen. De 

är omtyckta av barnen och får ibland ge instruktioner till barnen. 
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Förankrar ni era pedagogiska metoder i någon speciell teori och 

språkutvecklingsmodell? Respondenten säger att ibland får man prova sig fram. 

Respondenten arbetar efter TEACCH-metoden som grund. Det innebär att man tar ett moment 

i taget och efter en viss struktur. Det beror på barnen vilken respons som de ger, vilken modell 

eller teori som används. Respondenten använder sig av ett strukturerat veckoschema som 

visar vad som ska hända och göras under veckan. Varje dag har sin egen färg. 

Hur ser ni på leken som metod för barn som använder teckenkommunikation? 

Respondent F säger att leken är väldigt viktig och att det avsätts tid varje dag för lek. För 

ibland blir det mycket skola och många krav. 

Hur kan pedagogen veta vilken adekvat metod som lämpar sig bäst för individen? 

Respondent F säger att ofta har man fått någon indikation på hur barnen fungerar och vad de 

behöver så att som pedagog tar man vid där de andra pedagogerna slutade, men annars får 

man prova sig fram och se vad som fungerar just för detta barn. Oavsett vilken metod som 

används så tecknas det i alla situationer, 
…för desto säkrare barnen blir på tal, så mer släpper de successivt tecknen. 

Det är även viktigt att förstärka med bilder, och dessa används också i alla sammanhang. 

Enligt Lpfö98 och Lpo 94 är kontakten mellan hem och skola viktig, hur gör ni för 

att kommunikationen ska främja barnets språkutveckling? Respondent F berättar att de 

använder sig av kontaktbok som ser olika ut för barnen. I vissa är det bara text medan vissa 

kompletteras med bilder. Kontaktboken används och fylls i dagligen av pedagogerna och 

föräldrarna tillsammans med barnen. En gång i veckan är barnen på utflykt och då har varje 

barn en utflyktsbok som fylls med digitalfoton från de olika utflykterna. Detta gör det lättare 

för barnen och föräldrarna att samtala, samtidigt som minnesträningen hos barnen tränas. 

Sammanfattande analys Förskollärare och specialpedagog är respondent F utbildad till. 

Arbetar inte efter någon speciell metod, men arbetar visuellt och auditivt. Syftet med sång och 

musik är att stimulera inlärning och uttal. Respondenten säger att musiken är tacksam att 

använda vid språkutveckling, för barnen tänker inte på att de lär när det är roligt. Tränar inte 

motoriken medvetet, vilket vi reagerade över med tanke på respondentens utbildning som ska 

främja barnens fortsatta språkutveckling. Motorik är starkt förankrad med språkutveckling 

anser vi. Teckenkommunikation används hela tiden. Respondenten påpekar att ju säkrare 

barnen blir på tal, desto mer släpper de tecknen efterhand. 
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4.1 Sammanfattande jämförelse av resultatbeskrivning 

Vi ska nu sammanfatta resultatet av vår undersökning. Hälften av våra respondenter har 

vidareutbildat sig till specialpedagoger och ytterligare en vidareutbildar sig till 

specialpedagog. De som inte har vidareutbildat sig är förskollärare. Respondent A, B och C 

arbetar efter Lpfö 98, medan respondent D arbetar efter obligatoriska särskolans kursplan 

2002 samt Lpo 94. Respondent E arbetar efter samma som D, men de har även egen kursplan 

på skolan. Respondent F arbetar efter Lpo 94, den obligatoriska särskolans kursplan 2002 

samt träningsskolans kursplan. Barnens åldrar hos respondenterna A, B och C är från 1-6 år 

medan barnen hos respondenterna D, E och F är 6-12 år. Det vi främst undersökte var 

metoderna som användes till barnen i åldersgruppen 5-8 år. 

Eftersom vi vill jämföra respondenternas arbetsmetoder för språkutveckling till barn 

som använder teckenkommunikation fördelar vi dem efter den arbetsplan de förankrar sin 

pedagogiska arbetsmetod i. Respondenterna som arbetar under Lpfö 98 använder sig av sång, 

musik och rörelse. Respondent B säger att de använder sig av Irene Johanssons 

språkutvecklingsmodell, och där ingår bildschema som är tydligt och konkret för barnen. 

Respondent A och C arbetar inte efter någon speciell metod, utan värnar om en tecknande 

miljö i alldagliga sammanhang. Respondenterna D, E och F arbetar både med auditiva och 

visuella metoder, där teckenkommunikation och bilder är viktiga för barnens struktur. 

Respondent F använder sig av ett kommunikationsprogram på datorn för att främja 

språkutvecklingen. 

Respondenterna A, B och C säger alla att sång och musik är viktigt och lustfyllt för 

barnen. Respondent A skiljer sig från de andra eftersom A har sången förknippad med 

traditioner, årstider med mera och befäster på så sätt den kunskapen lättare hos barnen, medan 

B och C väljer ut sång och musik för det enskilda barnets behov även om det förkommer att 

de använder sång och musik i grupp. Respondent B och C använder alltid tecken i sång och 

musiksammanhang. Respondent D, E och F anser alla att sång och musik fyller en viktig 

funktion och de har sång och musik kontinuerligt. Respondent D använder sång och musik 

varje dag för att befästa dagar, månader och årstider, medan E och F använder sången mycket 

för att främja språkutvecklingen. Respondent D och F låter barnen använda sig av instrument 

för att lättare få in rytmen i orden. 

Respondent A och B anser att barnen får öva mycket på grovmotoriken vid utevistelse 

och rörelsekar både ute och inne. Respondent C säger att barnen har lustfyllda rörelselekar 

inomhus. Respondenterna A och B använder sig av ansiktsgymnastik, olika blåsövningar och 
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fingerlekar för att stimulera finmotoriken, medan C tecknar mycket för att öva upp 

finmotoriken. Respondent D har individanpassade övningar för att träna fin- och 

grovmotoriken, såsom olika blåsövningar, bad och idrott. Respondent E tränar mest i 

vardagliga situationer, medan respondent F inte tränar motoriken medvetet.  

Respondent A och B använder pedagogiskt drama mest för att barnen tycker det är roligt 

och för att det är viktigt att få träna på att stå i centrum och våga. Respondent C anser att 

pedagogiskt drama är viktigt för begreppsförståelsen och ett tillfälle att öva sin förmåga att 

återberätta en händelse. Respondent D har pedagogiskt drama schemalagt och då ingår även 

dans, lek och rörelse. Barnen får här träna på olika sociala situationer eller ett yrke. 

Respondent E använder pedagogiskt drama för att barn ska öva sig i att lösa konflikter och 

dramatisera olika situationer. Där respondent E arbetar finns en dramapedagog som arbetar 

för att främja språkutvecklingen. Respondent F använder sig inte av pedagogiskt drama, 

eftersom barnen har svårt för att gå in i en roll. Respondent D, E och F använder handdockor i 

sin metodik för språkutvecklingen. 

Respondent A följer inte någon speciell teori eller språkutvecklingsmodell utan 

respondenten följer ett språkutvecklingsschema. Respondent B arbetar mycket efter Irene 

Johanssons språkutvecklingsmodell. Respondent C arbetar efter logopedens utvärderings 

schema för barnet. Respondent D säger att barnen har individuella IUP, i de kan det innebära 

att antingen LTG, Bornholmsmodell eller Nya Zeelandsmodellen ingår. Respondent E arbetar 

efter Karlstadmetoden samt teorier från Vygotskij, Piaget och Carolina Liberg. Respondent F 

arbetar efter TEACCH-modellen som följer en viss struktur. 

Respondent A anser att leken är det mest naturliga man har och att barnen klarar sig bra 

genom att förmedla sig via kroppsspråket. Respondent B och C säger båda att leken är viktig 

men att man som pedagog måste vara med och stötta för att det inte ska bli konflikter på 

grund av brister i kommunikationen. Respondent D säger att leken är viktig för att barnen ska 

kunna bearbeta sinnesintryck och kunna vara självständiga. Pedagogerna går in och bryter om 

det blir kaos. Respondent E säger att barnen lär sig genom lek men det är samtidigt svårt 

eftersom leken är kommunikativ. Respondent F anser att leken är viktig för ibland blir det 

mycket skola och krav. 

Samtliga respondenter A-F säger att för att veta vilken metod som lämpar sig bäst måste 

man först lära känna barnet och skapa ett förtroende. Därifrån kan pedagogen utgå från 

barnets intressen och observera om man får respons från barnet. Annars gäller det att vara 

lyhörd och iaktta vilka signaler som barnet bäst svarar på. 
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Samtliga respondenter A-F använder sig av någon form av kontaktbok i kontakten med 

föräldrarna, där daglig information antecknas. I kontaktboken kan det även förkomma bilder 

om barnet är i behov av det. Då får barnet en möjlighet till att återberätta dagens händelser för 

föräldrarna. Syftet med detta är ett led i språkutvecklingen. Övriga kontakter som sker mellan 

hem och skola är telefonkontakt, utvecklingssamtal vid hämtning och lämning av barnet, 

elevvårdskonferens, utflykter och föräldrabesök samt andra årliga sammankomster på skolan. 
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5 Diskussion 
Vårt syfte var att undersöka vilka metoder som främjar språkutvecklingen hos barn i behov av 

teckenkommunikationen med sent verbalt språk och fördjupa den kunskapen. Vi har jämfört 

pedagogers metoder i förskola och särskola. 

1. Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation används för att stimulera barnens 

språkutveckling med sent verbalt språk? 

2. Hur tillämpas dessa? 

3. I vilka sammanhang används dessa metoder? 

4. Hur stimuleras lärandet utifrån olika metoder? 

I undersökningen fick vi inget entydigt svar om specifika metoder, som används till barn, som 

är i behov av teckenkommunikation. Det framkom att det var olika metoder, som prövades 

och varierades beroende på barnets förmåga att utvecklas språkligt efter dem. Metoderna 

tillämpades genom musik, sång, pedagogiskt drama och lek. Respondenterna vävde in 

teckenkommunikationen i alldagliga sammanhang, både individuellt och i grupp. Lärandet 

stimulerades dels visuellt, auditivt, lustfyllt och meningsfullt. 

Undersökningen som genomfördes gäller hur pedagogers metodik främjar barn med sen 

språkutveckling. Vi inriktade oss på barn i åldern 5-8 år som använder teckenkommunikation 

för att efterhand lära sig talat språk. Undersökningen riktade sig till pedagoger i förskola och i 

särskola för att se om där finns skillnader eller likheter i deras metodik. Utgångspunkten för 

arbetet var dels eget intresse, dels att förmedla vår studie till personer som i sin omgivning har 

barn som använder teckenkommunikation. Inspirationen väcktes när vi upptäckte att ett flertal 

som utbildar sig till pedagoger inte visste skillnaden mellan teckenkommunikation och 

teckenspråk, utan de förutsatte att detta var samma sak. Särskilda kurser inom området ingår 

tyvärr inte i grundläggande utbildningen, utan är något som studenterna ansöker om efter 

intresse. Vi reflekterar över hur vi som pedagoger ska kunna tillmötesgå varje individ om det 

inte finns en fungerande kommunikation? Kommunikationens betydelse är en grundläggande 

del för vidare utveckling, säger Braadland (1993). Vidare menar författaren att 

kommunikationen måste stimuleras efter barnets språkliga utvecklingsnivå för att kunna 

känna självtillit, trygghet och samhörighet. I vår blivande yrkesetiska roll ska vi se till varje 

barns behov, vilket innebär att vi som pedagoger måste kunna kommunicera med alla barn på 

alla nivåer. 

Våra resultat visade att samtliga pedagoger arbetade mycket med musik och sång men 

på olika sätt beroende på åldersgrupp och utifrån barnets enskilda språkbehov. Det var endast 
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respondent D som använde sig av instrument. Vi drar paralleller till Ruud (1990) som skriver 

att musik främjar språkutvecklingen och munrörelserna. Vi tycker även att musik och sång är 

betydelsefullt då barnen ska lära sig nya ord och begrepp. 

Vi har uppfattningen att leken är en betydelsefull del i lärande för barns 

språkutveckling. Samtidigt bearbetar barn sina upplevelser och intryck i lek i interaktion. 

Johansson och Samuelsson (1999), förtydligar att leken kan vara problemfylld, eftersom leken 

är kommunikativ. Svensson (1998) har uppfattningen att kommunikationen i leken främjar 

språkutvecklingen framåt. I empirin gavs varierande svar dels att enbart barns kroppsspråk i 

leken var tillräckligt i kommunikation, dels att vuxna fungerade som en nödvändig bro mellan 

barn för en fungerande kommunikation. Reflektioner som väcks hos oss är hur en 

kommunikation kan bli ett samspel om barnet enbart använder kroppsspråk? Det talade ordet 

måste stimuleras genom kroppsspråk, gester, tecken och talat språk. Hur ska barnet kunna 

utvecklas socialt? Frågan är om alla förstår vikten av ett fungerande språk eller 

kommunikationssätt då det inte räcker med att förstå någons kroppsspråk. Det barnet som är 

tvingat till att bara använda sig av kroppsspråket kan aldrig bli speciellt nyanserat i sin 

kommunikation och omgivningen tar ifrån det barnet möjligheter till kommunikation, lärande 

och utveckling. 

Säljö (2002) menar att det är i interaktionen i människors kommunikation och 

deltagande som innebörd och förståelse uppstår. Författaren menar även att det inte finns 

några exakta gränser mellan tanke och tal utan det är samspelet som är avgörande. I de 

sociokulturella sammanhangen poängterar författaren att där människor resonerar och tolkar 

verkliga situationer lär de sig bäst. Samtliga respondenter i vår empiriska undersökning 

utövade sång och musik i grupp för att befästa dagar, månader och årstider och då i 

kombination med tecken. Syftet var även ur språkutvecklingssynpunkt där takt och rytm 

utövas så att barnen ska höra stavelser i orden. Respondent C har även sångaktivitet enskilt 

med barn eftersom barnet behöver specifik träning i vissa ord. Reflekterande tankar är att 

sången är ett lustfyllt redskap i språkutvecklingen, men om samtidigt gruppstorleken är för 

stor hör inte alla barn de exakta uttalen i texten. Sången måste ge barnet något som de har 

användning för språkmässigt  

Torén (1999) menar att dramat är viktigt i barns språkutveckling genom att man 

dramatiserar ramsor och sånger. Vi kunde även se att respondenterna tycker det är viktigt, 

men att vissa barn kan ha svårt att ikläda sig en roll. Vi tror att det kan hänga samman med att 

när barnen inte har fungerande språk och kommunikation kan barnen inte uttrycka sina egna 
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tankar. Detta gör det svårare att ta sig en roll. Vi tror dock att när barnet har erövrat en del av 

språket kan de ha god hjälp av drama i sin språkliga och kommunikativa utveckling. 

Under intervjutillfällena har vi funnit att respondenterna varit av uppfattningen att motoriken 

är förbunden med den språkliga utvecklingen. Det är viktigt att barnen får genomgå den 

naturliga utvecklingen från början genom att lära sig krypa, gå, springa och klättra. Vi delar 

en respondents åsikt att fungerar inte grovmotoriken så fungerar heller inte finmotoriken. 

Respondenten anser vidare att arbetar pedagoger målmedvetet med motoriken, förbättras 

barnets språkutveckling. Här ser vi sambandet med pedagogernas metoder i att öva grov- och 

finmotorik, och hur viktigt det är att se helheten speciellt för barn i behov av 

teckenkommunikation. Vi kan förankra detta i tankar som Samuelsson (1999) har att barn 

med sen språkutveckling ofta har problem med motoriken. Respondent F svarade att 

vederbörande inte hade något speciellt medvetna motorikövningar, vilket vi reagerade över 

eftersom vi läst i litteraturer hur betydelsefull den är ur språkutvecklingssynpunkt. 

Anmärkningsvärt är att respondenten arbetar i en särskola/träningsskola och är utbildad 

specialpedagog. Samuelsson (1999) betonar att språkutvecklingen och språkutvecklingen är 

starkt förknippade. 

Rydeman (1990) belyser den viktiga kontakten med hemmet för att det ska bli en helhet 

för barnets lärande med tecken som stöd i språkutvecklingen. Kontaktbok är en form som kan 

hålla kommunikationen levande mellan hem och förskola/skola. Detta är ett led i att stödja 

barnets språkutveckling anser författaren. Ute i verksamheterna såg vi samtliga respondenter 

använda någon form av kontaktbok, och samtliga respondenter ansåg föräldrakontakten som 

positiv och mycket viktig.  

På frågan hur pedagogen ska veta vilken metod som bäst främjar barnets språkutveckling 

svarade samtliga respondenter att det handlade om att få den förtroendefulla kontakten genom 

att lära känna barnet. Det gällde att successivt pröva sig fram med olika metoder, för att se 

vad barnet gav respons på. Det är viktigt att observera barnet, vara flexibel samt vara lyhörd 

för barnets intressen. Reflektionen vi gjorde var att det som respondenterna sa är absolut 

grundläggande, men samtidigt handlar det inte någon metod utan är uttryck för en 

professionell yrkesutövning. Respondenterna berättade vidare att efterhand sker en individuell 

arbetsplan efter barnets språkliga utvecklingsnivå, med hänsyn till språk och intressen. En 

viktig del är att ta hänsyn till hur barnet tar till sig lärande. Vår uppfattning är att det måste 

finnas en flexibilitet inom lärandet, som inte är rutinmässig eller enformig. Men flexibiliteten 

ska ligga hos pedagogen eftersom barn med språksvårigheter behöver rutiner och struktur för 

att vara trygga i sin dagliga tillvaro i förskola/särskola. Respondent B och E inspirerades av 
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Iréne Johanssons språkutvecklingsmodell, vilket även respondent F gjorde enligt vår 

uppfattning, men uttryckte det inte personligen. 

Vår undersökning om metoder i språkutvecklingen där barn använder tecken har genomförts 

dels i förskolan och dels i särskolan. Respondenterna arbetar efter olika läroplaner samt med 

barn i olika åldrar. Skillnaderna vi såg var främst att i särskolan var strukturen mycket 

tydligare samt att instruktioner till uppgifter var färre. Detta tycker vi även kunde vara bra att 

införa i den reguljära skolan, eftersom barn behöver struktur och tydlighet. I särskolan 

använde respondenterna handdockor i sitt arbete, men det förekom inte i den vanliga 

förskolan. Handdockan är en god hjälp att träna kommunikationsförmågan betonar Ahlcrona i 

Torén (1999) Vi ifrågasätter varför handdockan inte tillämpas mer i de yngre barngrupperna. 

Barns kreativitet och fantasi stimuleras på ett lustfyllt sätt med hjälp av handdockan, därför 

borde den få mer utrymme inom förskolan, anser vi. Tankar vi har fått under arbetets gång är 

att vi kunde ha observerat barn angående metoderna eller haft observationer som komplement 

till intervjuerna. Vi har fått svar på våra frågor, men vid sammanställningen har vi märkt att 

en del respondenter svarade på något annat än det vi egentligen frågade efter. Det kan ha 

berott på att de antingen inte förberett sig, trots att de fått frågorna i god tid eller att de inte 

förstått/tolkat frågorna som vi tänkt, men efter pilotintervjun kan denna tanke avfärdas 

eftersom denne ansåg frågorna tydliga. En annan fundering är att frågorna inte skulle ha 

lämnats ut i förväg? Eller kunde frågorna ha varit mer preciserade? Under intervjuerna fick vi 

även mycket information som vi inte kunde använda i vårt arbete och respondenterna svävade 

ut från ämnet, vilket kan ha berott på att vi hade alltför öppna frågor eller att intervjun skulle 

rymmas inom en viss tidsram. Respondenterna kan ha svävat ut för att vi nämnde att intervjun 

beräknas ta ungefär en timme. Utifrån den empiriska undersökningen framgick att 

respondenterna inte förordade någon speciell metod för språkutveckling.  

Som intervjuare är det viktigt att visa respekt och tacksamhet mot pedagogerna, 

eftersom de inte har någon skyldighet att ta emot oss. 

Avslutningsvis anser vi att det vore önskvärt att hela samhället speciellt pedagoger fick 

en mer fördjupad kunskap, om barn som är i behov av specifik språklig stimulans. Allt för 

ofta uppfattas barn av omgivningen som dumma, tröga och olydiga. Orsakerna kan i grunden 

bero på han/hon dels inte förstår och dels inte kan förmedla sig verbalt. 

Det är viktigt att pedagoger är lyhörda för barnet, och inser den långsiktliga processen genom 

att stimulera barnets språkutveckling. En viktig aspekt är att använda de resurser som omger 

barnet till exempel kamrater, familj, logoped och talpedagog.  Barnet måste få en helhetsbild 

av samarbetet mellan familj, skola och den sociala omgivningen. Som pedagog får man 
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kanske acceptera att alla barn tyvärr inte har förmågan att använda det talade språket men 

efter vår undersökning har vi sett ett flertal kompletterande kommunikationshjälpmedel för 

språkutveckling. Inom det pedagogiska yrket är det därför viktigt att vidareutveckla 

kompetensen och hålla sig `a jour med nya material och vad forskningen inom 

språkutveckling säger. Det gäller att hitta rätt metod och rätt stöd för varje individ så att en 

språklig utveckling sker. Det är grundläggande att möta barnet och sätta sig in i barnets 

allmäntillstånd, livssituation och sociala nätverk, för att hjälpa barnet att fungera såväl i 

förskolan/skolan som ute i samhället. 

Förslag på vad man kan forska vidare inom är: 
• Vad teckenkommunikation har för betydelse för språkutvecklingen för barn med 

invandrarbakgrund. 

• Ta vid där vår uppsats slutar med barnen i 8 års ålder och se vad som händer sedan när 

det går skolår 2-6, högstadiet eller gymnasiet. 

• Varför är det fler pojkar än flickor som har problemet med sen språkutveckling? 

• Hur blir familjens engagemang runt ett språkstört barn? 
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6 Sammanfattning 
Vår uppsats handlar om barn som är i behov av teckenkommunikation och vad det finns för 

metoder som kan stödja och främja språkutvecklingen. Vi började med att gå igenom hjärnas 

förutsättningar för språk och kommunikation i litteraturdelen. När förutsättningar för språk 

och kommunikation finns följer alla barn samma utveckling, även om den inte sker i normal 

takt. Språkutvecklingen är indelade i olika faser. Lärandets betydelse i ett sammanhang 

belyser Vygotskij och Säljö och här förankrar vi våra lärandeteorier. Vår problemställning var 

att undersöka pedagogiska metoder som främjar språkmetoder för barn som använder 

teckenkommunikation. Därför tog vi reda på speciella pedagoger som är verksamma inom 

denna form av pedagogik och metodik. Det är genom kvalitativa intervjumetoder vi har fått 

berättade svar av sex respondenter, varav tre arbetar inom förskolan och tre inom särskolan. 

Genom intervjuerna fick vi svar på hur olika metoder främjar barns språkutveckling 

kombinerat med teckenkommunikation. Utföranden av metoderna och dess syften varierade, 

när vi jämförde deras pedagogiska metodik inom de olika verksamheterna. Det gemensamma 

var att utgå från individens förutsättningar för lärande sett ur ett holistiskt perspektiv. En 

slutsats av detta är att det är viktigt att utbilda sig inom området teckenkommunikation. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till respondenterna 

1. Vi ber respondenten presentera sig i stora drag. Utbildningen. Läroplan som deras 

pedagogiska arbete förankras samt vilken åldersgrupp av barn de arbetar med. 

2. Vilka pedagogiska metoder i teckenkommunikation använder ni för att stimulera 

barnets språkutveckling? 

3. Hur ser ni på sång och musik som inslag i ett pedagogiskt arbete? Fyller det något 

speciellt syfte? 

4. Vilka speciella metoder stimulerar barnets fin- och grovmotorik? 

5. Hur ser ni på pedagogiskt drama som metod i ert pedagogiska arbete? Har det något 

speciellt syfte? 

6. Förankrar ni era pedagogiska metoder i någon speciell teori och 

språkutvecklingsmodell? 

7. Hur ser ni på leken som metod för barn som använder teckenkommunikation? 

8. Hur kan pedagogen veta vilken adekvat metod som lämpar sig bäst för individen? 

9. Enligt Lpfö 98 och Lpo 94 är kontakten mellan hem och skola viktig. Hur gör ni för 

att kommunikationen ska främja barnets språkutveckling? 
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Bilaga 2 

Fråga nr.1 
Respondentens 
utbildning, åldersgrupp 
av barngruppen samt 
vilken kursplan 
verksamheten förankras 
i.  

Respondent A 
Förskollärare samt kurs 
i teckenspråk. 
Åldersgrupp: 2-6 år 
Lpfö 98. 

Respondent B 
Förskollärare, går nu 
specialpedagogutbildning. 
montessoripedagogik, 
teckenkommunikationskurs. 
Teckenspråkskurs. 
Åldersgrupp:1-6 år. 
Lpfö 98. 
 

Respondent C 
Barnskötare, 
förskollärare,  
kurs i 
teckenkommunikation. 
Åldersgrupp: 4-6 år. 
Lpfö 98. 

2. Vilka pedagogiska 
metoder i 
teckenkommunikation 
använder ni för att 
stimulera barns 
språkutveckling? 

Sång, musik, rörelse. 
Ingen specifik metod, 
använder tecken i 
vardagliga situationer. 

Iréne Johanssons 
språkutvecklingsmodell, 
där tydligt och konkret 
bildschema ingår. 

Ingen speciell metod, 
värnar om en tecknande 
miljö för att främja 
språkutvecklingen. 

3. Hur ser ni på sång och 
musik som inslag i ert 
pedagogiska arbete? 
Fyller det något speciellt 
syfte? 

Planerad sång tre 
dagar/vecka som är 
förknippad med 
traditioner, årstider, 
olika teman. Genom 
sång befäster barnen 
kunskap lättare. Viktigt 
och lustfyllt. 

Sång och musik viktigt för 
språkutvecklingen även bra 
för barn med annat 
modersmål än svenska. 
Sång/musik enskilt och i 
grupp använder alltid 
tecken. 
Sångkort används. 

Väljer ut sånger som 
stimulerar individens 
språkutvecklingen 
genom rytmen, klappa i 
takt. Förstärker sången 
med tecken, bilder, 
rekvisita. 

4. Vilka speciella 
metoder stimulerar 
barnets fin- och 
grovmotorik?  

Grovmotorik tränas i 
utemiljön som är 
inbjudande till lek och 
rörelse. Rörelselekar 
även inomhus. MTI 
program. Finmotorik 
övas genom 
ansiktsgymnastik, 
blåsövningar med 
munnen, fingerlekar, sy, 
klippa, trä pärlor.  

Grovmotorik tränas genom 
lek och gymnastik samt 
rörelselekar inomhus. 
Finmotoriken stimuleras 
genom fingerlekar, bollar, 
montessorimaterial, klippa, 
blåsövningar samt 
ljudträning med munnen. 

Rörelselekar inomhus. 
Tecknar mycket för att 
öva upp finmotoriken. 
En förskollärare på 
samma arbetsplats har 
stor kunskap om 
motorik som ger goda 
råd att arbeta vidare 
med. 

5. Hur ser ni på 
pedagogiskt drama som 
metod i ert pedagogiska 
arbete? Har det något 
speciellt syfte? 

Roligt, lustfyllt, viktigt 
att träna där barnet är i 
centrum, samt att våga. 
Sånger dramatiseras. 

Det är lustfyllt, viktigt att 
barnet får stå i centrum och 
att våga. 

Viktigt för barnets 
begreppsförståelse, 
tillfälle att upprepa och 
återberätta en händelse. 

6. Förankrar ni era 
pedagogiska metoder i 
någon speciell teori och 
språkutvecklingsmodell?

Språkutvecklingsschema 
från logoped anpassat 
efter individen. 

Irene Johansson 
språkutvecklingsmodell, 
stöttning av logoped och 
talpedagog. 

Språkutvecklingsschema 
från logoped anpassat 
efter individen. 



 59

7. Hur ser ni på leken 
som metod för barn som 
använder 
teckenkommunikation? 

Leken är det mest 
naturliga vi har, 
barnen klarar sig bra 
genom att förmedla 
sig via kroppsspråket. 

Leken är jätteviktig 
för språkutvecklingen, 
vuxna stöttar i 
kommunikationen för 
att missförstånd inte 
ska uppstå.  

Leken är viktig för 
språkutvecklingen, 
vuxnas funktion är att 
stötta i 
kommunikationen 
mellan barnen för att 
undvika konflikter. 

8. Hur kan pedagogen 
veta vilken adekvat 
metod som lämpar sig 
bäst för individen? 

Provar sig fram, tips 
från resursteam i 
språkutveckling, fånga 
barnets intresse, 
observera om barnet 
ger respons. 

Om barnet har en 
diagnos kommer 
stöttning utifrån med 
logoped och 
specialpedagog. 
Annars testa sig fram 
och plocka från egen 
utbildning. 

Bygga ett förtroende 
och kontakt med 
barnet. Väcka 
nyfikenhet hos barnet. 
Bygga upp barnets 
självkänsla, då 
kommer lusten att 
kommunicera. Testa 
sig fram och se 
barnets respons. 
Logopedhjälp. 

9. Enligt Lpfö98 0ch 
Lpo94 är kontakten 
mellan hem och skola 
viktig. Hur gör ni för att 
kommunikationen ska 
främja barnets 
språkutveckling? 

Kontaktbok där 
respondenten och 
föräldrar skriver i 
dagligen. Om 
aktiviteter samt 
barnets reaktioner på 
dessa. Barnet 
återberättar hemma. 

Kontaktbok där 
respondenten skriver 
dagliga aktiviteter – 
syfte är att återberätta 
hemma. 
Åtgärdsprogram hur 
språkarbetet fördelas 
mellan hem –och 
förskola. Daglig 
kontakt vid barnets 
ankomst hemgång på 
förskolan. 

Personlig kontaktbok 
och modell för varje 
barn. Telefonkontakt. 
Arbetsbok som 
föräldrarna kan träna 
sitt barn i 
språkutvecklingen 
exempelvis något 
sällskapsspel. 
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Bilaga 3 

Fråga nr.1 
Respondentens 
utbildning, åldersgrupp 
av barngruppen samt 
vilken kursplan 
verksamheten förankras 
i.  

Respondent D 
Förskollärare, 
specialpedagog, 
talpedagog 
Åldersgrupp: 8-10 år 
Lpo 94 och 
Obligatoriska 
särskolan kursplan 
2002 

Respondent E 
Fritidspedagog, 
Specialpedagog 
Kurs i 
teckenkommunikation 
Åldersgrupp: 8-12 år 
Lpo94 Obligatoriska 
särskolan kursplan 
2002 samt skolans 
lokala arbetsplan. 
 

Respondent F 
Förskollärare, 
Specialpedagog 
Teckenspråk och 
teckenkommunikations 
kurs. 
Åldersgrupp: 6-8 år 
Lpo 94 Obligatoriska 
särskolan kursplan 
2002 samt kursplan för 
träningsskolan. 

2vilka pedagogiska 
metoder I 
teckenkommunikation 
använder ni för att 
stimulera barns 
språkutveckling? 

Visuella och auditiva 
metoder i 
kombination av 
tecken. Digitala foton, 
pictogram, tecknar 
färgerna 

Bildschema som visar 
dagens struktur. 
Digitala foton, 
bildstöd, ordbilder, 
tecken som stöd, 
färgkodade 
veckodagar.  

Ingen speciell metod, 
använder tecken i alla 
situationer, arbetar 
visuellt och auditivt, 
förstärker med bilder. 
Nilbilder, pictogram,  

3. Hur ser ni på sång och 
musik som inslag i ert 
pedagogiska arbete? 
Fyller det något speciellt 
syfte? 

Viktigt med sång och 
musik, planerat varje 
dag om dagar, 
månader, årstid. 
Befäster inlärningen 
bättre 

Mycket rim, ramsor, 
sång och musik, 
sånghus med olika 
sångkort. Använder 
tecken i sångerna. 
Syftet 
språkutvecklingen, 
klappa rytmer, höra 
stavelser.  

Sjunger varje dag, 
kombineras med 
tecken och bild, 
inlärning och språkliga 
uttal stimuleras genom 
sången. 

4. Vilka speciella 
metoder stimulerar 
barnets fin - och 
grovmotorik?  

IUP, mimar för att 
träna munmotoriken, 
motoriken stimuleras 
genom idrott, slöjd, 
cykla, bada och 
simma. 

Vardagsnära rörelser, 
plocka, hälla, sy, 
knyta, knäppa. 
Rörelserna går från 
det stora till det lilla. 
Grovmotoriken 
stimuleras i utemiljön, 
springa, klättra, krypa.  

Tränar inte fin- och 
grovmotoriken 
medvetet kommer 
automatiskt genom 
munrörelser i sång och 
tecken, när instrument 
används samt i 
gymnastiken. 

5. Hur ser på 
pedagogiskt drama som 
metod i ert pedagogiska 
arbete? Har det något 
speciellt syfte? 

Schemalagt en gång i 
veckan med lek, dans 
rörelse. Illustrera 
yrken/social situation, 
personlig handdocka – 
syftet ha roligt, våga 
berätta.   

Anställd 
dramapedagog som 
aktivt arbetar bland 
annat med 
språkutveckling, i 
arbetet förekommer 
handdockor som ger 
barnen instruktioner 
till fortsatt aktivitet. 
Lösa konflikter genom 
drama. 

Har inte mycket drama 
eftersom barnen har 
svårt att ikläda sig 
olika roller. Välkända 
sånger dramatiseras 
samt används 
handdockor som ger 
barnen instruktioner. 
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6. Förankrar ni era 
pedagogiska metoder i 
någon speciell teori och 
språkutvecklingsmodell? 

Ingen speciell utan 
individanpassar 
arbetsmodeller, 
inspireras av LTG, 
Bornholmsmodellen 
Nya 
Zeelandsmodellen 
 

Karlstadmodellen,  
Bloom & Lahey, 
Vygotskili, Piaget, 
Bruner, Nya Zeeland 
språkutvecklingsmodell 

Provar sig fram, 
arbetar efter 
TEACCH-metoden 
som grund innebär ta 
ett steg i taget efter en 
viss struktur. 
Strukturerat 
veckoschema vad 
som ska hända, varje 
dag har sin egen färg. 

7. Hur ser ni på leken 
som metod för barn som 
använder Tecken Till 
Tal? 

Varje dag fri lek under 
ordnade former inom 
verksamheten. I leken 
bearbetas 
sinnesintryck och 
förmågan att tänka 
självständigt 
utvecklas. 

Barn lär sig genom lek, 
leken är verbal och 
samtidigt det allra 
svåraste för barn med 
språkstörning. 
Pedagogen förebild och 
lära barnen leka och 
stödja 
kommunikationen 

Leken är viktig 
avsätts tid för lek 
varje dag. Ibland blir 
det för mycket skola 
och mycket krav. 

8. Hur kan pedagogen 
veta vilken adekvat 
metod som lämpar sig 
bäst för individen? 

Lära känna barnet, är 
tryggt, harmoniskt och 
trivs. Pedagogens 
kunskap om 
utvecklingsstörning 
och 
funktionsnedsättning. 
Ej sätta upp höga mål 
i arbetet utan mindre 
delmål. Metodiken 
utvärderas innan 
specialpedagog 
anlitas. 

Observera, prata, leka 
med barnet. Prova sig 
fram och se vad barnet 
ger respons på. 

Prova sig fram om 
man inte tar vid där 
andra pedagoger 
slutade. Se vad barnet 
ger respons på. 
Tecknar i alla 
situationer. Förstärker 
med bilder. 

9. Enligt Lpfö98 och 
Lpo 94 är kontakten 
mellan hem och skola 
viktig, hur gör ni för att 
kommunikationen ska 
främja barnets 
språkutveckling? 

Viktigt med 
föräldrakontakt de 
känner barnet bäst. 
Utvecklingssamtal, 
telefonkontakt, besök, 
utflykter, månadsbok 
med digitala foton, 
pictorambilder syftet 
är att barnen ska 
kunna återberätta. 

Kontaktböcker som 
skrivs i dagligen 
mellan 
hem/skola/fritids. 
Telefonkontakt 
Föräldramöten 
Utvecklingssamtal 
Övriga årliga 
aktiviteter på skolan. 
 

Individanpassad 
kontaktbok, enbart 
text eller kombinerad 
med bilder. 
Pedagoger och 
föräldrar skriver 
tillsammans med 
barnet i boken. 
Utflyktsbok med 
bilder syftet samtala 
och förstärka minnet. 

 


