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Abstrakt 

 
 

I föreliggande studie undersöks förskollärares upplevelser av det svenska teckenspråket och 

deras tankar och känslor om den nya revideringen av läroplanen för förskolan. Förskollärare 

tar i större utsträckning på sig ett större ansvar än vad som skrivs fram i läroplanen. Därav är 

syftet med undersökningen att få fram förskollärarnas åsikter och inställning till 

läroplansmålet rörande det svenska teckenspråket utifrån deras livsvärld. Detta sätts i relation 

till deras nuvarande kompetenser i att möta den nya reviderade utgåvan av läroplanen. Det 

som undersöks i detta arbete är alltså hur förskollärare utifrån sin livsvärld beskriver sin 

upplevelse av teckenspråk samt hur de upplever att det nya målet med teckenspråk kommer 

inverka på deras yrkesutövande. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och 

använder en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem deltagande 

förskollärare och intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas och analyseras. I 

resultatet framgår det att förskollärarna, oberoende av antal år ute i verksamheten, känner sig 

osäkra inför att bemöta det nya målet. En stor del av osäkerheten beror på bristen på 

utbildning och fortbildning under tiden på högskolan såväl som senare ute i arbetslivet. Det 

krävs mer forskning och delaktighet från fältet för att denna typ av revidering ska kunna 

bemötas med positivt engagemang istället för rädsla och oro.  
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1. Bakgrund 

Språket är mer än bara ord, menar Sherman och Torres-Crespo (2015). Med detta avses att 

språk inte enbart behöver vara verbala ord utan att det också kan innefatta till exempel 

kroppsspråket och även teckenspråk. Det svenska teckenspråket blev 1981 erkänt som ett eget 

språk av den svenska staten (Sveriges Dövas Riksförbund, 2014). Dövas modersmål räknas 

alltså inte längre som svenska utan som svenskt teckenspråk som innehåller egen grammatik 

och eget ordförråd där det visuella har stor betydelse. TSS eller Tecken Som Stöd är som 

namnet antyder ett stöd för det verbala språket, där vissa specifika ord betonas med ett tecken 

(ibid). Det blir här tydligt att döva och hörselnedsatta barn förlitar sig helt på sin synförmåga 

för att kunna ta till sig information som vi hörande får via våra öron. Skolinspektionen har 

genomfört granskningar av den svenska förskolan och dessa granskningar har visat att det 

finns skillnader i hur arbetet kring den pedagogiska kvaliteten görs på förskolorna i landet. 

Detta har i sin tur lett till att Regeringen bedömt att den nuvarande tjugo år gamla läroplanen, 

som blev reviderad första gången år 2010, behöver revideras ännu en gång för att på så vis bli 

bättre anpassad till dagens situation och  de utmaningar som kan uppkomma i framtiden 

(Regeringen, 2018). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/18) har alltså under de senaste 

åren genomgått en revidering där fler nya delar och krav har tillkommit, bland annat målet 

”För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av 

teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket” (Skolverket, 98/18, s. 

9). Enligt Sveriges Dövas Riksförbund (2011) föds det cirka 70 barn med dövhet varje år. 

Barn ska ha rätt till att utveckla ett språk, i detta fall teckenspråk (Skolverket, 2018). 

Läroplansmålet är framskrivet på ett sådant sätt att det framgår att det är förskolans ansvar att 

bemöta det. Förskollärare lägger dock detta på sitt eget ansvar, vilket skapar en oro för 

möjligheten att kunna bemöta detta på ett gott sätt. 

 

Vi har under 3,5 års utbildning på Högskolan i Halmstad givits chansen att få ta del av olika 

förskoleverksamheter och deras arbetssätt. Det vi nu i efterhand har insett att vi saknar har 

varit möjligheten att få ta del av arbetet med teckenspråk, både i utbildningen och ute i 

verksamheterna. I och med den nya reviderade utgåvan av läroplanen känner vi oss inte 

förberedda att ta oss an detta nya ansvar och krav som ställs på oss förskollärare, vilket vi 

anser vara ett problem. Detta har gjort att vi vill ta reda på hur de förskollärare som är 

verksamma ute i förskolans värld känner inför den nya revideringen av läroplanen och hur 

detta kommer inverka på deras yrkesutövande och arbetet med att inkludera alla barn 
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(Skolverket, 98/18). Forskningen vi tagit del av inför denna studie visar bland annat på 

fördelarna med det svenska teckenspråket för barn med funktionsvariationer men framförallt 

för döva och hörselnedsatta barn. Detta blir ett problem då revideringen i läroplanen innebär 

ett större krav och ansvar för förskollärare ute i förskoleverksamheterna, vilket i sin tur har 

lett till att vi vill ta del av förskollärarnas perspektiv på revideringen. Vår uppfattning är att 

det som är skrivet i läroplanen och de verksamheter vi har fått tillfälle att ta del av, både under 

Vfu och under de tidigare yrkeserfarenheter vi har, i stort inte ligger i fas med varandra.  

 

 

1.1 Problemområde 

Revideringen av den nya läroplanen och det tillkomna målet med teckenspråk innebär ett 

större ansvar för förskollärare ute i verksamheterna, vilket har gjort oss nyfikna på 

förskollärarnas upplevelser och känslor av detta, ur deras eget perspektiv. Förskollärarna 

ålägger sig själva ansvaret att möta upp de mål som skrivs fram i läroplanen, även de som 

riktar sig till förskolan i stort vilket i sin tur skapar onödig oro och stress för yrkeskåren. 

Utifrån detta problemområde har ett syfte för detta arbete formulerats vilket följer nedan. 

 

1.2 Syfte 

Regeringen har beslutat att den nuvarande 20 år gamla läroplanen ska revideras, en läroplan 

vars tidigare revideringar endast innefattat smärre ändringar. I och med att teckenspråket nu 

införs som ett mål är syftet med undersökningen att skapa en förståelse för förskollärarnas 

åsikter och inställningar till läroplansmålet rörande det svenska teckenspråket utifrån deras 

livsvärld. Fokuset i denna studie kommer läggas på det svenska teckenspråket som mål och 

arbetet med att inkludera alla barn. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

-     Hur beskriver förskollärare, utifrån sin livsvärld, sin upplevelse av teckenspråk i 

förskolan? 

 

-     Hur upplever förskollärare att det nya målet med det svenska teckenspråket kommer 

inverka på deras yrkesutövande som förskollärare samt arbetet med inkludering? 
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2.Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer beröra den tidigare forskning som är av relevans för vår studie. Den 

tidigare forskningen är uppdelad enligt följande teman. Först temat är Teckenspråkets intåg i 

förskolans värld, vilket berör användandet av teckenspråk i förskolans verksamhet. Nästa 

tema är Läroplanen, vilket berör kvalitén på läroplanen och hur förskollärare arbetar med den. 

Slutligen tar vi upp temat Inkludering för alla? vilket behandlar vad forskningen säger om 

inkluderingen av alla barn i verksamheten såväl hörande som icke-hörande. Avslutningsvis 

görs en sammanfattning där även kopplingar av relevans för vår studie kommer att göras. 

 

2.1 Läroplanen 

Utbildning är en stor del av barns utveckling, både ur det dagliga perspektivet men även ur ett 

helhetsperspektiv där fokus ligger på den sociala och personliga utvecklingen (Kazu & Is, 

2018). Dock påverkas denna utveckling av den kvalitet som en förskola och läroplan håller. 

Kazu och Is (2018) menar på att om kvalitén på en läroplan i ett land inte håller måttet, 

kommer detta påverka barns utveckling på flera olika nivåer. De menar även att det är under 

barns tid i förskolan som deras utveckling är i en kritisk zon, eftersom det är under dessa år 

som barn skapar den kunskap som kommer ligga till grund för framtida utveckling (ibid). I 

likhet med Kazu och Is (2018) forskningsartikel menar även Brodin och Renblad (2014) att 

det krävs kvalite av den den svenska versionen av läroplanen för förskolan. Dock uppstår en 

tydlig skillnad mellan dessa två forskningsrapporter. Utifrån Kazu och Is (2018) rapport kan 

vi utläsa att många länders läroplaner för förskolan har ett stort fokus och värderar leken 

högre än lärandet. I den svenska läroplanen för förskolan är fokuset snarare lagt på barns 

lärande och utveckling. 

 

Brodin och Renblad (2014) skriver att den svenska förskolan ses som en viktig del för barns 

utveckling och lärande. Vidare menar de att kravet på förskollärarna förändrades drastiskt i 

och med den revidering av läroplanen som kom 2010. Resultatet av deras forskning visar 

dock att en reviderad läroplan enbart höjer kvalitén i verksamheterna om personalen är 

positivt inställda och engagerade i revideringen. Intresset för förskoleverksamheter har ökat 

världens över vilket forskningen påpekar. I bland annat USA har familjers intresse för att 

placera sina barn i förskoleverksamhet blivit allt mer populärt och allt fler förskolor har 

etablerats för att fler barn ska få möjlighet att gå i förskolan (Weiland, McCormick, Mattera, 
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Maier & Morris, 2018). Undersökningar visar dock att kvaliteten varierar i dessa nyetablerade 

verksamheter men forskningen påvisar även att denna kvalitet skiljer mellan de olika staterna. 

Forskarna i denna artikel genomför en granskning av storskaliga utvärderingar vilket visar på 

att det finns olika aspekter som påverkar. De menar att en läroplan som innefattar variation, 

matematik, lek och så vidare är gynnsamma aspekter för barnen i en förskoleverksamhet 

(ibid). Något som inte framkommer i denna studie är något som Kroll (2017) påpekar. Hon 

anser att varje barn ska ges möjlighet att utvecklas med utgångspunkt i deras personliga 

förutsättningar. Vidare menar hon att det är förskollärarnas och lärarnas ansvar att skapa dessa 

förutsättningar för barnen under deras förskoletid, men även senare under skoltiden. Detta 

innebär även att det är i förskolan som barns kunskapsbas påbörjas vilket i sin tur påverkar 

framgången senare under skolgången (ibid). 

 

2.2 Teckenspråkets intåg i förskolans värld 

Synen på barn med funktionsvariation har under de senaste årtiondena förändrats påstår 

Ahlström (2000) i sin avhandling där hon skriver om döva, hörselnedsatta barn och barn med 

funktionsvariation. Hon menar att genom denna förändrade syn, har förutsättningarna barn 

ges i förskolan också förändrats. Barn besitter tidigt i livet kommunikativa färdigheter samt 

reagerar på mänsklig kontakt från livets första tid. Fortsatt beskriver hon hur de döva som hon 

på olika sätt varit i kontakt med under tiden hon skrev sin avhandling, anser sig vara en 

minoritetsgrupp som inte vill kategoriseras som en funktionsvariation. Döva menar att 

hörande i en döv situation kan anses vara de med funktionsvariationen. I en miljö där 

teckenspråket har varit det bärande språket har de döva barnen gynnats av detta. En viktig 

aspekt som Ahlström (2000) också pekar på i sin avhandling är att även de barn som kan 

uppfatta och producera ett verbalt språk, kan vara i behov av teckenspråk i olika sammanhang 

som till exempel i sin språkutveckling. 

 

Språk är, enligt Sherman och Torres-Crespo (2015) mycket mer än bara ord. I sin studie utgår 

de ifrån en barngrupp i USA, som enbart består av hörande barn för att undersöka i vilken 

mån dessa barn tog till sig ord från det talade spanska språket och tecken från teckenspråket. 

Resultatet visar att barnen tar till sig båda språken, när denna studies aktiviteter genomfördes 

kontinuerligt i barngruppen. Det visar sig även att barnen av eget intresse och engagemang 

söker tecken och ord för annat än just det som studien hade som mål. Dock menar de att 

studien inte kan påvisa att barnen får ett fullgott språk med sig utifrån de språkaktiviteter som 

barnen får delta i (ibid). Kristoffersen och Simonsen (2014) menar att barn tidigt blir en del av 
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språk på olika sätt. Med detta menar de att barn redan från födseln blir del av språket som de 

möter. I likhet med Sherman och Torres-Crespo (2015) så tar barn till sig språk under de 

stunder som språkförutsättningarna är skapade för barnen.  

 

Barn blir som tidigare nämnt tidigt en del av språk på olika sätt, inte enbart utifrån familjen de 

lever i, utan även från sociala institutioner de befinner sig i under sin vardag så som förskola, 

skola samt bland kamrater (Kristoffersen & Simonsen, 2014). I Kristoffersens och Simonsens 

(2014) studie påpekar de vikten av att främja teckenspråkets användning för döva och 

hörselnedsatta barn. De menar bland annat att de flesta barnen i studien kunde förutspå vad 

förskollärarna väntade på för svar i till exempel en samling, när förutsägbara ämnen som 

månader och dagar diskuterades. Vidare menar de även på att de döva barnen inte kunde ta till 

sig informationen i lika stor utsträckning om samtalet blev oväntat och plötsligt. Studien visar 

även att samtalen oftast var mellan barn och vuxen istället för att vara samtal mellan barn och 

barn (ibid). Som tidigare nämnt har språkförutsättningarna en stor betydelse för barnen och 

Mitchiner och Goughs (2017) påpekar i sin forskning att döva och hörselnedsatta barn blir 

tvåspråkiga då de undervisas både i det talade språket och även det visuella språket, det vill 

säga teckenspråket. I sin studie undersöker de bland annat vikten av att förskollärarna skiljer 

på de olika språken och inte använder sig av det talade språket samtidigt som de tecknar med 

barnen för att på så vis styra varje språks individualitet hos barnen. Fortsatt påpekar de även 

att det är av vikt att förskollärarna hade en strukturerad plan för undervisningen, där det även 

beslutas om hur och på vilket språk aktiviteten ska genomföras (ibid).  

 

I likhet med detta har även Lieberman (2015) betonat vikten av att använda sig av varje språk 

separat och styrka dessa i deras individualitet. Lieberman (2015) undersöker i sin studie hur 

döva barn interagerar med andra barn och förskollärare i en lärmiljö där teckenspråket är den 

bärande kommunikationstypen. Vidare undersöker hon bland annat vilka typer av beteenden 

som används för att få och erhålla uppmärksamheten av de andra barnen och förskollärarna. 

Något hon uppmärksammar är hur barn som får ta del av teckenspråk redan från födseln är 

medvetna om behovet av att upprätthålla ögonkontakt med personen de samtalar med för att 

på så vis ta del av det visuella. I lärmiljön som observerades kunde Lieberman (2015) se att 

barn väntade med sina interaktioner tills dess att de fått visuell uppmärksamhet av andra i sin 

omgivning (ibid). 
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2.3 Inkludering för alla? 

Yang och Rusli (2011) genomförde en enkätundersökning bland lärare som jobbade med barn 

i förskoleåldern i USA. De beskriver att barn gynnas akademiskt, språkligt men även 

relationsmässigt av sociala samspel de har av varandra i olika sammanhang. De menar även 

att det sociala samspelet är ett viktigt verktyg för att stimulera barn med funktionsvariation. 

Barn med funktionsvariation får på så vis mer hjälp av sina kamrater att lyckas i olika 

sammanhang i klassrummet. Dock visar deras studie att de verktyg som pedagogerna fick ta 

del av för att möjliggöra inkludering av barn med funktionsvariation inte används i den 

utsträckning som önskas. De menar att endast en del av verktygen användes kontinuerligt, 

vilket i sin tur hade kunnat påverka resultatet för inkluderingen av barn med 

funktionsvariation. När forskning på olika sätt berör inkludering av barn med 

funktionsvariation, talas det ofta om de barn som är hörselnedsatta eller döva (ibid).   

 

Roos (2004) menar på att förskollärare behöver utveckla en större förståelse för vad det 

innebär att vara visuell. Med visuell menar hon i detta fallet de barn som använder sig av 

kroppen för att kunna kommunicera, alltså teckenspråk. Vidare menar hon att miljön måste 

stödja detta med bland annat teckenspråket som stöd, och även skapa en miljö som stödjer 

barnet med hjälp av till exempel mycket visuellt material. Detta påpekar hon då det i studien 

framgår att det är en brist på detta ute i verksamheterna (ibid). Xie, Potměšil och Peters 

(2014) genomförde en forskningsöversikt över hur förskollärare strukturerade sina 

verksamheter för att döva och hörselnedsatta barn skulle inkluderas i verksamheten och för att 

öka interaktionen mellan barnen. I deras studie valde de att undersöka artiklar om ämnet  som 

var publicerade mellan åren 2000 – 2013. Ett av resultaten som framgick var att barnen som 

var döva eller hörselnedsatta i större mån försökte få kontakt med sina hörande kamrater, i 

jämförelse med tvärtom. Det visar sig även att kommunikationen fungerade bättre för de 

hörande barnen än för de barn som var döva eller hörselnedsatta (ibid). 

 

Den tidigare forskning som tidigare nämnts när det gäller inkluderingen av döva och 

hörselnedsatta barn har tagit ett perspektiv utifrån. Detta innebär att det som studeras endast 

blir del i form av observationsliknande metoder istället för att bli en del av undersökningen i 

form av intervjudeltagare. Doherty (2012) har i sin studie låtit döva barn delge sina egna 

åsikter om inkluderingen i skolan. Doherty (2012) undersöker döva barns inkludering i norra 

Irland och i Sverige. I hennes undersökning får deltagarna, som alla är döva, svara på frågor 

angående deras inkludering i skolan. Hon beskriver hur den svenska staten beslutat att döva 
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barn ska få sin undervisning i en miljö som innefattar dövkultur och svenskt teckenspråk 

separat från hörande barn fram till 17 års ålder, med syfte att döva barn ska inkluderas utifrån 

deras egna förutsättningar (ibid). Detta skolsystem är även något som Linikko (2009) 

beskriver i sin avhandling. Han skriver att resurserna för barn med funktionsvariation såg 

annorlunda ut under 90-talet. Hans tidigare arbete på en skola för döva och hörselnedsatta 

barn med funktionsvariationer visade att förutsättningarna för dessa barn var bättre under 

denna tid då grupperna bestod av färre elever än vad det gör idag. Inkluderingen av barn med 

dövhet och hörselnedsättning var uppe som diskussion redan under 70-talet då en kommitté 

undersökte inkluderingen av barn med funktionsvariation. Redan då talades det om att barn 

med dövhet och hörselnedsättning skulle få tillgång till kommunikation med sin omgivning, 

vilket skulle leda till inkludering av dessa individer. Denna utredning gjorde att regeringen 

1981 tog beslutet att dövas modersmål skulle vara det svenska teckenspråket och att svenska 

kom som andraspråk. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Med utgångspunkt i de studier vi lyft fram ovan, menar vi att få studier har påvisat några 

kritiska ansatser till teckenspråkets användning i förskolan. Vi menar även att det finns en 

brist på forskning som berör förskollärares upplevelser av att arbeta med teckenspråk. Den 

forskning vi fann som berör förskollärares arbete med döva barn var inte så stor och 

utvecklad. Största delen av den forskning vi fann var baserad på studier som gjorts ur ett 

utifrånperspektiv, dock fann vi endast en studie som utgått från intervjuer med studieobjekten 

där dessa fick delge sina åsikter och upplevelser, men denna studien utgick från barn och inte 

förskollärare.   

 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att synen på barn med funktionsvariationer 

har förändrats under de senaste årtiondena. Detta har i sin tur lett till att förutsättningarna som 

ges i förskolan också har förändrats (Ahlström, 2000). I barngrupper, där teckenspråk har 

varit det bärande språket, har användningen av teckenspråk visat sig vara gynnande för de 

döva barnen. Dock visar det sig även att barn som kan uppfatta och producera ett verbalt 

språk kan vara i behov av teckenspråk i olika sammanhang, till exempel när det kommer till 

språkutvecklingen (ibid). Kristoffersen och Simonsen (2014) menar på att barn redan i tidig 

ålder blir del av språk på olika sätt. Detta i likhet med det som Sherman och Torres-Crespo 
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(2015) skrivit då de påtalar att barn tar till sig språk i de stunder där språkförutsättningarna är 

skapade för dem. I Mitchiner och Goughs (2017) forskning framgår vikten av att 

förskollärarna skiljer på språken och inte använder sig av det talade språket samtidigt som de 

tecknar. Detta eftersom att syftet är att på så vis kunna styra varje språks individualitet hos 

barnen (ibid). 

 

Utbildningen är en stor del av barns utveckling. Denna utveckling påverkas dock av kvaliteten 

som en förskola och läroplan håller. Kazu och Is (2018) påtalar att om läroplanen i ett land 

inte håller måttet, kommer detta i sin tur inverka på barnens utveckling på flera olika nivåer. 

Vidare menar forskarna på att barnens utveckling befinner sig i en kritisk zon under 

förskoletiden, då det är under dessa år som barn skapar sin kunskapsbas som i sin tur kommer 

ligga till grund för vidare utveckling i framtiden (ibid). Brodin och Renblad (2014) menar att 

förskolan i det svenska samhället ses som en viktig del för utveckling och lärande för barn i 

förskoleåldern. Även i andra länder, till exempel USA, har förskolor i allt större utsträckning 

blivit populärt bland amerikanska familjer och allt fler förskolor etableras för att ge möjlighet 

för fler barn att gå i förskolan (Weiland, McCormick, Mattera, Maier & Morris, 2018). 

 

Det sociala samspelet är ett viktigt verktyg för att stimulera barn med funktionsvariation 

(Yang & Rusli, 2011). På så vis får barn med funktionsvariation mer hjälp av sina kamrater 

att lyckas i olika klassrumssammanhang (ibid). Förskollärare behöver utveckla en större 

förståelse för vad det innebär att vara visuell med hjälp av teckenspråk för att på så vis kunna 

konstruera en miljö som stödjer barnet (Roos, 2004). I Dohertys (2012) forskning framgår det 

att staten i Sverige tagit ett beslut om att döva barn ska få ta del av sin undervisning i en miljö 

som innefattar dövkulturen och svenskt teckenspråk fram till 17 års ålder, separat från 

hörande. Detta eftersom att döva barn ska få chansen att inkluderas utifrån deras egna 

förutsättningar (ibid). Avslutningsvis påtalar Linikko (2009) att den direkta kommunikationen 

via teckenspråk med lärare är en viktig aspekt för att döva barn och barn med 

hörselnedsättning ska kunna utvecklas i enighet med hörande kamrater i samma ålder. 

 

3. Vetenskaplig utgångspunkt 

Vi har i detta arbete valt att utgå från en fenomenologisk ansats. För att kunna förstå svar 

utefter förskollärarnas egna upplevelser och känslor behöver vi utgå från fenomenologin då vi 

genom detta perspektiv tar hänsyn till förskollärarnas personliga livsvärld. Fenomenologin 
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kan till viss del upplevas som bristfällig i ett forskningsarbete då den endast tar hänsyn till 

människors känslor och upplevelser av något, vilket i sin tur kan upplevas som ett subjektivt 

och tveksamt bidrag till den kunskapsbas som forskare avser att bygga. Dock anser vi det som 

relevant att våga lyfta vad förskollärare upplever och erfar då det är dessa människor som i 

första hand får erfarenhet av vad en revidering kan bidra med eller vilka konsekvenser som 

kan uppstå. Här nedan kommer vi beskriva detta perspektiv närmare och dess relevans för vårt 

arbetes genomförande. 

3.1 Fenomenologi 

Birkler (2005) skriver att när forskare utgår ifrån en fenomenologisk ansats i forskning utgår 

de ifrån människans livsvärld. Livsvärld är ett begrepp inom fenomenologin som innebär 

världen så som vi uppfattar den. Livsvärlden består till exempel av minnen, vardagsvärlden 

samt av förväntningar om framtiden. Utifrån detta ger fenomenologin oss ett perspektiv att 

undersöka hur förskollärarna, utifrån deras livsvärld, upplever revideringen av läroplanen. 

Anledningen till att vi valt att utgå från människans livsvärld är för att på ett djupare plan 

kunna förstå förskollärarnas upplevelser och känslor. Eftersom att vi i detta arbete är ute efter 

förskollärarnas personliga tankar utgår vi från deras livsvärld och hur de uppfattar sin 

vardagsvärld. Vidare skriver Gustavsson (2000) att Edmund Husserl anses vara 

fenomenologins grundare och han menade att kunskap om världen tar sin början i den så 

kallade rena erfarenheten, vilket betyder att det är hur saker och ting framträder för personen 

som är kunskapen (ibid). Birkler (2005) påtalar att om vi vill förstå en annan människa för att 

på så vis skapa kunskap gör vi detta genom medvetandeförståelse, vilket handlar om 

förståelsen för det medvetandeinnehåll som finns i den subjektiva förståelsen hos den andra 

människan. I detta fallet är det då förskollärarnas medvetandefenomen som vi vill få kunskap 

om vilket innebär förskollärarnas upplevelser av den reviderade läroplanen (ibid). För att få 

denna kunskap går vi studieobjekten som i vår studie utgörs av förskollärarna, för att vidare 

undersöka medvetandefenomenet som det framträder för dem. 

 

4. Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011), vilket innebar att vi intervjuade en förskollärare åt gången. Anledningen till 

att vi valde att använda oss av just en kvalitativ metod var för att vi var intresserade av 

förskollärarnas upplevelser och deras syn på verkligheten (Bryman, 2011), i detta fall kring 
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det nya målet i läroplanen för förskolan om teckenspråk. Vidare var vi även intresserade av att 

beskriva, förklara och försöka förstå deras svar. När det gäller semistrukturerade intervjuer 

menar Bryman (2011) att frågorna bör vara strukturerade på ett sådant sätt att personen som 

blir intervjuad kan svara mer öppet samt att frågorna som ställs är mer öppna. Förskollärarnas 

svar har analyserats för att på så vis bygga upp kunskapsbasen angående ämnet i koppling till 

den aktuella forskning som finns för tillfället. 

 

4.1 Studiens validitet och reliabilitet 

Om studiens resultat har relevans för dess syfte och forskningsfrågor och om forskaren har 

förmågan att mäta det den avser att mäta, innebär detta att studiens validitet är hög (Bryman, 

2011). I denna studien gjordes ett medvetet val att endast intervjua förskollärare, detta då det 

är de som tar på sig det största ansvaret när det kommer till läroplanen och det som står 

framskrivet i den. Genom att intervjua fem förskollärare från tre län fick vi en större bredd i 

vårt arbete jämfört med om vi endast hade riktat in oss på en specifik förskola i en specifik 

kommun. Vi har under hela processens gång kopplat studiens metod till dess syfte och 

forskningsfrågor. När det kom till användandet av teckenspråk, och även TSS som ofta dök 

upp i diskussionerna, hade förskollärarna olika erfarenheter av detta vilket bidrog till 

spännande diskussioner där vi inte fick allt för likadana svar från de deltagande 

förskollärarna. 

 

Reliabilitet handlar däremot om tillförlitligheten i ett arbete och om dess resultat anses vara 

pålitligt (Bryman, 2011). Vidare handlar reliabiliteten även om huruvida resultatet hade sett 

annorlunda ut om en likvärdig studie genomförts igen (ibid). Vi har i efterhand kommit fram 

till att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade valt att använda oss av en annan 

metod. Metoden som användes i denna studie var semistrukturerade intervjuer där en 

förskollärare åt gången intervjuades. Hade vi däremot valt att genomföra en gruppintervju 

istället hade förskollärarna kunnat påverkas av varandra och svaren som ges, vilket hade 

kunnat ge oss ett helt annat resultat än det vi fick fram. Genom videoinspelning istället för 

ljudinspelning hade vi även fått ta del av förskollärarnas kroppsspråk under intervjuernas 

gång, vilket vi sedan hade kunnat tillämpa i vår analys. Däremot ansåg vi att det skulle kunna 

leda till en typ av osäkerhet och nervositet hos förskollärarna, men även oss själva, om vi 

hade ställt upp en kamera och filmat. Slutligen hade även formuleringen av intervjufrågorna 

kunnat bidra med ett annat resultat om de hade skrivits fram på ett annat sätt. 
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4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua förskollärare för att få fram vårt resultat, det vill säga förskollärarnas 

upplevelser och känslor angående den reviderade läroplanen för förskolan. Förskollärarna som är en 

del i detta arbete har valts utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Med detta menar 

Bryman (2011) på att val av intervjuobjekt hamnar på förskollärare som vi sedan tidigare har kontakt 

med på olika sätt. Anledningen till att vi valde detta var för att vi sedan tidigare har någon kontakt med 

förskollärarna och de var mer än gärna villiga på att ställa upp på en intervju. Vi har intervjuat fem 

förskollärare från tre län i Sverige. Dessa län är Jönköpings län, Kronobergs län och Skåne län. 

Åldersspannet på dessa förskollärare är 25 - 60 år. Intervjuerna spelades in och transkriberades i 

efterhand, vilket var en förutsättning för att vi skulle kunna analysera svaren och även kunna återgå till 

materialet om så behövs. 

 

4.3 Etiska överväganden 
Vi delar ut samtyckesblanketter där vi tar hänsyn till de fyra etiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2017). Genom att informera förskollärarna om vad syftet är med vårt arbete tar vi hänsyn till 

informationskravet. Deltagarna, i detta fall förskollärarna, har själva rätten att bestämma över sin 

medverkan och därav tar vi även hänsyn till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls genom 

att vi ger största möjliga anonymitet till de deltagande förskollärarna för att det inte ska kunna avgöras 

vem som har deltagit i undersökningen. Slutligen tar vi även hänsyn till nyttjandekravet då allt 

insamlat material endast har använts i detta arbete och har i efterhand förstörts för att på så vis 

garantera att materialet inte hamnar i utomståendes händer (ibid).  

 

I texten benämns förskollärarna med fiktiva namn vilka kommer vara Linda, Maria, Carola, Alma och 

Melissa. Under rubriken Deltagarna i studien beskriver vi deras ålder, hur länge de varit verksamma 

förskollärare samt deras kunskaper om det svenska teckenspråket. Vi som intervjuar, Medina och 

Frida, benämns i texten med våra egna namn för att det ska vara lätt för läsaren att förstå vem det är 

som talar i texten. I vår samtyckesblankett finns det information som kan vara av intresse för 

deltagarna, till exempel att deltagandet är frivilligt och avslutas när som om deltagarna inte längre vill 

delta. Information om att samtalet kommer att spelas in i form av röstmemo finns även med i 

samtyckesblanketten. Samtyckesblanketten kommer att finnas som en bilaga i detta arbete. 

 

4.4 Deltagarna i studien 

Linda, 27 år gammal, har jobbat som förskollärare sen 2015 och tog även sin examen det året. Hon 

besitter begränsade kunskaper om det svenska teckenspråket men är självlärd inom TSS. Maria, 59 år 
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gammal, har mer än 20 års erfarenhet av förskolläraryrket. Maria besitter inga kunskaper om det 

svenska teckenspråket men har självlärda kunskaper i TSS. Carola, 30 år, är en relativt nyexaminerad 

förskollärare. Carola innehar inte några större kunskaper om det svenska teckenspråket och har 

begränsade kunskaper i TSS. Alma, 42 år gammal, tog sin examen 1998 och har varit verksam 

förskollärare sen dess. Alma är självlärd inom TSS men har ingen kunskap om det svenska 

teckenspråket. Melissa, 30 år, har jobbat några år som barnskötare och tog förskollärarexamen 

sommaren 2017. Melissa har sen tidigare en utbildning inom det svenska teckenspråket. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi skickade ut ett mail till sex förskollärare från de tre länen, för att på så vis få med två förskollärare 

från varje län. Tyvärr fick vi ingen respons från en av dem, vilket gjorde att vi fick genomföra studien 

med fem deltagande förskollärare. Vi formulerade mailet på så vis att syftet med undersökningen 

framgick och där frågade om de hade varit intresserade av att delta i vår undersökning. Efter 

godkännande av deltagande önskade även förskollärarna att vi i ett mail bifogade intervjufrågorna, för 

att de på så vis skulle få chansen att förbereda sig inför intervjun. Därav gjorde vi valet att bifoga både 

samtyckesblankett och intervjufrågor i nästa mail. Intervjuerna genomfördes i ett rum där vi kunde 

sitta avskilt utan andra störningsmoment och vi använde oss av Röstmemo på mobilen för att spela in 

intervjuerna. Ljudinspelningarna har vi sedan lyssnat på efter avslutad intervju och transkriberat på 

datorn. När vi kände oss nöjda med transkriberingarna raderades ljudinspelningarna från mobilen för 

att inte någon obehörig skulle komma i kontakt med materialet, detta för att kunna garantera att 

informanternas identiteter inte avslöjas. För att bygga på vår kunskapsbas ytterligare har vi fördjupat 

oss i tidigare forskning inom det berörda ämnet, där vi har använt oss av både internationella och 

nationella artiklar för att få en större bredd i arbetet. För att hitta relevant forskning har vi använt oss 

av sökbaserna ERIC, Academic Search Elite samt Libris via databasen som finns tillgänglig på 

Högskolan i Halmstad. 

 

4.6 Analysmodell och analysprocess 

Nedan beskrivs val av analysmodell och hur vi analyserat det insamlade materialet steg för 

steg. Denna analysmodell har som mål att besvara våra forskningsfrågor som lyder: Hur 

beskriver förskollärare, sin upplevelse av teckenspråk i förskolan? och Hur upplever 

förskollärare utifrån sin livsvärld att det nya målet med det svenska teckenspråket kommer 

inverka på deras yrkesutövande som förskollärare samt arbetet med inkludering? 

 

Eftersom att vi har valt att utgå från en fenomenologisk ansats i detta arbete valde vi att ta 

stöd i en fenomenologisk analysmodell. Szlarskis (i Fejes och Thornberg, 2009) förklaring av 
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en sådan process innebär olika steg. I det första steget ska forskaren gå igenom hela det 

insamlade analysmaterialet, detta för att få en helhetsbild av innehållet. I nästa steg ska 

forskaren bryta ner materialet i mindre delar för att på så sätt finna de skillnader som kan 

förekomma i materialet och finna det som är utmärkande. I det tredje steget går forskaren in 

på varje utmärkande del och analyserar dess innebörd, för att sedan i fjärde steget föra dessa 

analyserade delar samman och få fram en enhetlig beskrivning av den undersökta 

upplevelsen. I femte steget börjar forskaren med en analys av det material som framkommit 

under de föregående stegen. Materialet undersöks och centrala rubriker skrivs fram och 

analyseras (ibid).  

 

Analysprocessen påbörjades med att transkribera det insamlade ljudmaterialet. Detta var en 

process som tog tid, då vi vid flertalet tillfällen fick lyssna på samma stycke flera gånger då 

det inte alltid var lätt att uppfatta vad förskollärarna sade. När allt ljudmaterial var 

transkriberat fick vi ihop ett material på 20 datorskrivna A4-sidor. Därefter fortsatte vi med att 

gå igenom det transkriberade materialet flera gånger för att sedan kategorisera de utsagor som 

var utmärkande och hade relevans kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor. Under 

processens gång hade vi hela tiden forskningsfrågorna framför oss för att inte förlora fokus 

från det som skulle undersökas. Sedan analyserade vi de utmärkande delarna som valts ut ur 

materialet för att kunna föra samman de analyserade delarna och få fram en enhetlig 

beskrivning av det som undersökts. 

 

5. Resultat 

Studiens syfte är att tolka och försöka förstå förskollärarnas åsikter och inställningar till 

läroplansmålet rörande det svenska teckenspråket utifrån deras livsvärld. Detta i relation till 

deras nuvarande kompetenser i att möta den nya reviderade utgåvan av läroplanen där fokuset 

i detta arbete kommer läggas på det nya målet gällande det svenska teckenspråket och 

inkluderingen av alla barn. Vi kommer att besvara forskningsfrågorna Hur beskriver 

förskollärare, utifrån sin livsvärld, sin upplevelse av teckenspråk i förskolan? och Hur 

upplever förskollärare utifrån sin livsvärld att det nya målet med det svenska teckenspråket 

kommer inverka på deras yrkesutövande som förskollärare samt arbetet med att inkludera alla 

barn? 
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Med utgångspunkt i den tidigare forskning vi funnit har vi valt att strukturera upp analysen 

utifrån dessa fyra rubriker som framkommit under analysprocessen: 5.1 Teckenspråkets intåg 

i förskolans värld, 5.2 Oroliga förskollärare - vad ger detta?, 5.3 Den reviderade läroplanen - 

ett nytt stressmoment? och 5.4 Inkludering för alla? Efter varje transkriberingsutdrag kommer 

en analys genomföras samt kopplingar till den tidigare forskning som skrivits fram här ovan. 

 

5.1 Teckenspråkets intåg i förskolans värld 

Det vi ville få svar på genom de olika intervjuerna var vad förskollärarna anser om 

teckenspråket och dess användning i förskollärarnas verksamheter. Avsnittet kommer även 

beröra förskollärarnas upplevelser av teckenspråket som språk och inte som metod, till 

skillnad från TSS som används som metod. 

 

Alma: Just nu vill jag hellre ha mer TSS för att kunna jobba med hela barngruppen med det 

istället. 

 

Vid intervjutillfället frågar Frida Alma om hon vill kräva av sin förskolechef att få en 

teckenspråksutbildning. Hon svarar bland annat att hon ser TSS som mer användbart i 

barngrupper som består av enbart hörande barn men att hon vill lära sig teckenspråk när det 

väl blir aktuellt för hennes barngrupp. Även Carola uttrycker sig till viss del snarlikt med 

Alma när hon svarar att det hade varit bra med tecken som stöd då hon jobbar på en 

yngrebarnsavdelning. Carola och Alma upplevs båda vara eniga och ha likvärdiga upplevelser 

utifrån sina livsvärldar när det gäller vad de anser är mest lämpligt att använda i 

barngrupperna som inte har något barn som är i behov av teckenspråk. I likhet med Carola 

och Alma anser även Maria att teckenspråk och TSS inte är något de har behov av i 

verksamheten i nuläget, men att det givetvis hade varit välbehövligt med en utbildning inom 

området om det skulle krävas. På frågan om varför Carola tror att teckenspråket har införts i 

den nya reviderade läroplanen svarar hon: 

 

 

Carola: alltså, jag tror det är en bra grej.. eeh.. för alla barn, inte bara de som har 

hörselnedsättning eller är döva 
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Utifrån Melissas och Carolas svar verkar även de vara överens om teckenspråkets intåg i 

läroplanen även om Melissa senare tillägger; “sen ser jag väl kanske svårigheterna i att kunna 

få in det i mitt dagliga arbete om jag inte har ett barn som är i behov av teckenspråket... det 

känns mer som att man kanske kan jobba med det (TSS) med hela barngruppen i stället för 

teckenspråk”. I transkriptet framkommer att Melissa upplever en viss “kultur” i arbetslaget 

som hon menar på är att följa det arbetssätt som arbetslaget jobbar efter. Om arbetslaget sedan 

tidigare arbetar med TSS kan det bli svårt att införa något nytt, i detta fall teckenspråk. 

 

 

Analys 

Utifrån dessa utsagor från informanterna tänker vi att Alma menar på att teckenspråket är 

något som kan användas med enbart döva och hörselnedsatta barn och inte hela barngruppen. 

Däremot ser vi det som att Carola menar att det är mer användbart i en yngrebarnsavdelning, 

där en stor del av barngruppen saknar det verbala språket. Å ena sidan förstår vi det som att 

både Carola och Alma utifrån erfarenheter ur sin livsvärld saknar kunskap om vad som skiljer 

TSS och det svenska teckenspråket åt. Det förekommer svar under intervjuerna med Carola 

och Alma som får oss att tänka att de inte är så insatta i vad forskningen säger om fördelarna 

med det svenska teckenspråket och hur det gynnar alla barns utveckling, hörande som 

ickehörande. Å andra sidan är Linda, Maria och Melissa alla mer eniga utifrån sina livsvärldar 

om huruvida teckenspråk bör integreras i förskolans verksamhet, även om de i nuläget 

använder sig av TSS och inte teckenspråk. Vi kan även lägga märke till att de förskollärare 

som deltagit i studien alla är eniga om att det svenska teckenspråket bör och kommer att 

tillämpas när det kommer ett barn till barngruppen som kräver det. 

 

Fortsatt förstår vi det som att Carola, trots sin påvisade osäkerhet i ovannämnda citat, ändå 

verkar kunna se fördelarna med det svenska teckenspråket för alla barn i en barngrupp. Även 

Melissa menar till exempel på att hon trots sina goda kunskaper inom det svenska 

teckenspråket väljer att använda sig av enbart TSS med barngruppen, då hon för tillfället inte 

har något barn som är varken dövt eller är hörselnedsatt. Utifrån hennes utsaga tänker vi att 

hon menar på att förskollärare anpassar sig till vad arbetslaget i stort arbetar med. Till följd av 

detta märks ett resultat där arbetslagets arbetssätt kan påverka vilken metod som används i 

barngruppen. Vi tänker även att det utifrån de deltagande förskollärarnas livsvärld råder en 
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viss osäkerhet om hur teckenspråket kan användas i en barngrupp och vilka effekter detta kan 

ha i stort. 

 

 

5.2 Oroliga förskollärare - vad ger detta? 

Vi valde att inrikta oss på att intervjua enbart förskollärare eftersom att vi ville få svar på vad 

förskollärarna själva ansåg om den reviderade läroplanens inverkan på deras yrkesutövande. 

 

Carola: “Sen tycker jag ju att det är svårt.. alltså det känns som att den nya läroplanen är 

mycket… Nej men det är svårt när man är ensam förskollärare… det känns ibland som att 

läroplanen är skriven för att det ska vara tre förskollärare på varje ställe...” 

 

Carola uttrycker i ovannämnda citat att hon känner sig orolig över att inte räcka till som 

förskollärare, då hon står ensam med hela ansvaret. Hon känner att det är problematiskt att ta 

till sig det som står i läroplanen för att sedan ge det vidare till sina kollegor, som i dagsläget är 

outbildade. Fortsatt menar hon på att det ibland känns som att läroplanen är skriven för att det 

ska vara tre förskollärare på varje ställe, vilket spär på hennes oro än mer. I likhet med Carola 

påtalar även Alma en viss oro när det gäller att vara ensam förskollärare på en avdelning. På 

grund av detta känner hon att hon blir stressad eftersom att hon tar på sig ansvaret för det som 

står i läroplanen. De barnskötare hon arbetar med har även de krav på sig, men hon känner 

ändå att huvudansvaret ligger på förskolläraren, alltså henne själv. När det kommer till 

användningen av teckenspråk uttrycker hon att hon utifrån sina erfarenheter inte kan 

någonting. Till följd av detta känner hon att hon inte skulle kunna hjälpa ett barn som kommer 

in i verksamheten och som endast kommunicerar med hjälp av teckenspråk.  

 

Maria uttrycker en oro över hur utbildningen av TSS har hanterats, eftersom att det fått göras 

efter arbetstid vilket kan upplevas tröttsamt, speciellt efter en 40-timmars arbetsvecka. Både 

Maria och Linda uttrycker att det bästa hade varit om utbildningen hade lagts under 

arbetstiden då detta i sin tur hade bidragit till en bättre kvalitet på arbetet. Melissa är den enda 

i studien som har någon typ av utbildning inom teckenspråket. Hon uttrycker en oro inför de 

förväntningar som kan komma att ställas på henne. I och med att hon som tidigare nämnt är 

den enda med någon typ av utbildning, tänker hon att det säkerligen kommer förväntas av 

henne att hon ska lyfta arbetslaget på något vis. Detta genom att till exempel leda in alla 

kollegor i en miljö med teckenspråk.  
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Analys 

Utifrån informanternas utsagor förstår vi det som att alla de deltagande förskollärarna känner 

en viss oro inför den nya revideringen av läroplanen. Både Carola och Alma uttrycker 

problematiken med att endast vara en förskollärare på varje avdelning, vilket är hur deras 

livsvärld ser ut för tillfället, då de känner sig stressade över att det huvudsakliga ansvaret 

läggs på dem. I och med att de inte har någon kunskap inom teckenspråket heller bídrar det 

till att stressen blir än mer påtaglig. Bristen på utbildning av teckenspråk bidrar i sin tur till att 

både Carola och Alma känner att de inte skulle kunna bemöta ett barn som är i behov av 

teckenspråk om det skulle börja i verksamheten. Under intervjun med Maria framgår det att 

hon är den som verkar minst oroad inför den nya revideringen av läroplanen. Det hon främst 

uttrycker som lite oroande är det faktum att hon har fått läsa in sig på TSS under fritiden, 

vilket uppfattas som mindre uppskattat efter en 40-timmars arbetsvecka. Vi tänker att det kan 

vara tröttsamt för förskolläraren när denne behöver avvara tid på sin fritid för att utbilda sig. I 

likhet med Maria uttrycker även Linda denna oron och båda förskollärarna anser att kvaliteten 

påverkas av detta. Vi ställer oss undrande till denna typ av fortbildning samtidigt som vi även 

funderar över hur mycket kvaliteten egentligen hade påverkats och hur stor skillnad det är om 

man läser till sig hemma jämfört med i verksamheten. Vidare förstår vi det som att Melissa 

inte upplever själva införandet av målet som stressfullt, utan snarare om det kommer uppstå 

en situation där hon kommer få ta på sig mer ansvar än vad hon kanske tänkt sig. Detta i och 

med att hon redan är någorlunda insatt i vad TSS och teckenspråk innebär, vilket kan leda till 

att hennes kollegor kanske förväntar sig att hon ska vara den som hjälper de vidare i deras 

arbete.   

 

5.3 Den reviderade läroplanen - ett nytt stressmoment? 

Genom våra intervjuer med förskollärarna ville vi även få svar på om de ansåg att 

revideringarna är i enighet med hur förskolans verksamhet ser ut i dagens samhälle. 

 

Linda: “Jag tycker målet är bra men jag tycker samtidigt att det är väldigt orimligt och 

orealistiskt att vi ska kunna bemöta det” 

Alma: “Jag känna att jag blir stressad när jag läser det också eftersom jag är ensam 

förskollärare… för det är ju jag som har ansvaret därinne även om jag har två jättebra 

kollegor som är barnskötare…” 
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Som tidigare nämnt skrivs det fram i läroplanen att det är förskolans ansvar att bemöta de 

barn som är i behov av teckenspråk. Dock påvisar Linda att hon som förskollärare tar på sig 

detta ansvar på grund av att det står i läroplanen som ett eget mål vilket, även återspeglas i de 

svar som Carola givit under intervjuerna. Linda uttrycker att det kan uppfattas som väldigt 

orimligt och orealistiskt att kunna bemöta målet på grund av bristen på utbildning inom 

teckenspråket. Alma upplever den nya reviderade utgåvan av läroplanen som stressande då 

hon, precis som Linda, tar på sig ansvaret över verksamheten. I likhet med Carola är även 

Alma ensam förskollärare på avdelningen, vilket gör att de automatiskt tar på sig det mesta av 

ansvaret vilket kan tänkas vara ganska problematiskt. Även om de har kollegor som är både 

outbildade och barnskötare uttrycker de att det på grund av detta kan vara svårt att förmedla 

vidare det som står i läroplanen. Av alla informanter som deltagit i vår studie, uppvisar endast 

Maria och Melissa ett större lugn i att arbeta med den reviderade läroplanen även om Melissa, 

som har teckenspråkiga kunskaper sen tidigare, menar att hon upplever det jobbigt då hon är 

rädd att allt ansvar skulle läggas på henne att se till att verksamheten möter upp teckenspråket 

i verksamheten. Istället för att ålägga förskolan ansvaret att bemöta detta nya krav, lägger 

förskollärarna detta ansvaret på sig själva, vilket Alma påpekar när hon förklarar sin stress 

trots närvarande barnskötarkollegor. 

 

Analys 

Utifrån informanternas svar förstår vi det som att dessa förskollärare upplever en oro och 

stress över att bemöta de krav som skrivs fram i den reviderade utgåvan av läroplanen. Även 

om alla informanter givits chansen att aktivt gå in och läsa på om de nya målen upplever vi att 

det råder en viss osäkerhet i vad det är som gäller. I läroplanen står det under vissa rubriker 

vad som räknas till förskollärarens ansvar och vad som är förskolans ansvar. Dock visar de 

förskollärare vi har intervjuat att de inte har uppmärksammat denna skillnaden något 

nämnvärt. Tre av fem informanter visade på en större osäkerhet och oro i att jobba med detta 

nya mål vilket vi förstår som att många förskollärare upplever revideringarna som ett 

stressmoment, ett stressmoment vars huvudsakliga syfte är att förtydliga och göra 

förskollärares arbete lättare att genomföra. Utifrån förskollärarnas livsvärld förstår vi det som 

att de upplever en osäkerhet i att kunna möta upp de krav som ställs inför dem genom att 

staten har infört denna revidering. Som Alma uttrycker det menar hon att trots att hon har två 

barnskötarkollegor, blir detta inte underlättande för henne för att de inte blir insatta på samma 

sätt som krävs av henne som förskollärare. En fråga som förblir obesvarad blir då vem som 
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bär ansvaret för att påtala hur kraven ser ut och vad som förväntas av de både som förskola i 

stort men också som enskild personal, är det kommunen eller förskolecheferna? 

 

5.4 Inkludering för alla? 

Genom intervjuerna med förskollärarna ville vi ta del av deras upplevelse av inkludering av 

alla barn i verksamheten samt deras åsikter om varför de tror att de nya målen har införts. 

 

 
Linda: Ne men jag tror att den har införts för att dels har vi barn med… vi ska ju kunna möta 

alla barn… barn med funktionsvariationer och som då har olika behov av att kunna 

kommunicera… eller de behöver ju kunna kommunicera med mer än bara det verbala språket. 

 

 

Linda menar på att förskollärare ska kunna möta alla barn och där inkluderar hon även de 

barn som är i behov av just teckenspråket. Besitter inte förskollärarna den kompetensen som 

krävs för att kunna använda sig av teckenspråk blir det på så vis svårare för dem att inkludera 

de barn som inte har det verbala språket och som kommunicerar genom att använda sig av 

teckenspråket. Även Maria påtalar att införandet av läroplansmålet kan ses som en rättighet 

för alla barn som har den typen av funktionsvariation och att de då ges det stöd som de 

behöver. Fortsatt menar hon på att det blir mer tydligt nu när det står skrivet i läroplanen 

vilket även enligt henne visar på att det är det som gäller. Både Linda och Maria tar upp att 

teckenspråket är något som kan vara gynnande för alla barn i verksamheten och inte bara de 

som har funktionsvariationer i form av dövhet eller hörselnedsättning. Maria påtalar till 

exempel att barn med annat modersmål än svenska kan ha nytta av att ord och handlingar 

stöttas upp med tecken för att förtydliga språket. Alla förskollärare som intervjuades var i sina 

upplevelser eniga om att detta var något gynnsamt för allas inkludering på olika sätt. 

 

Även Carola menar på att teckenspråk är något som är användbart för alla barn, speciellt då 

hon själv arbetar på en yngrebarnsavdelning där hon anser att det hade varit bra med tecken. 

Detta för att barnen ges chansen att höra ordet och samtidigt se det visuellt framför sig. Även 

Alma talar om inkluderingen och hur viktigt det faktiskt är att barn som är döva och/eller 

hörselnedsatta ska få komma med och vara inkluderade i den vanliga verksamheten. Detta för 

att barnen som har de behoven inte bara ska hamna på dövskolor och dövförskolor utan att de 

ska ges chansen att få vara med de andra barnen också, så att de på så vis blir inkluderade 
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bland de barnen som hör och har full hörsel. Det är en rättighet för dessa barn och de ska ges 

det stödet som de behöver och är berättigade till.  

 

Analys 

Utifrån informanternas utsagor förstår vi det som att Linda utifrån sin egen livsvärld och 

upplevelser menar på att det är av stor vikt att kunna bemöta och inkludera alla barn i 

verksamheten, även de barn som är i behov av extra stöd, i detta fall teckenspråk. Vidare 

uttrycker hon att hon upplever att målet har införts på grund av att de barn som är i behov av 

teckenspråk för att kunna kommunicera, ska erbjudas förutsättningar för att kunna 

kommunicera med hjälp av teckenspråket. Av de deltagande förskollärarna var det endast 

Alma som lyfte fram det faktum att det finns förskolor som specifikt inriktar sig på döva och 

teckenspråk. Vi förstår Marias utsaga som att hon förstår vikten av att inkludera alla barn och 

att det kan ses som en rättighet för alla barn som är i behov av den typen av stöd att faktiskt få 

det. Genom att det nu står framskrivet i läroplanen svart på vitt, visar det enligt henne på att 

det är det som gäller. Vi förstår detta som att även Maria tar på sig en stor del av ansvaret för 

det som skrivs fram i läroplanen, även om det som tidigare nämnt står att det är förskolans 

ansvar. Ytterligare en sak vi kan se gemensamt utifrån de deltagande förskollärarnas livsvärld 

är att de alla trycker på att teckenspråket inte endast är något som kan och bör användas av 

döva och hörselnedsatta barn. De ser fördelar med att använda teckenspråket även med barn 

som har annat modersmål än svenska, vilket kan förstås som att de inte är inriktade på att 

användandet av teckenspråk enbart gynnar döva och hörselnedsatta barn.  

6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Vi kommer även belysa den tidigare forskningen i 

relation till vår egen studie samt de begränsningar vi kan se med vårt arbete.  

 

Förutsättningarna som ges i förskolan för de barn med funktionsvariationer har förändrats i 

takt med att synen på dessa barn under flera års tid nu har förändrats (Ahlström, 2000). Detta 

är någonting som syns även i styrdokumenten, till exempel i förskolans läroplan, som sedan 

start reviderats flertalet gånger för att bättre anpassas till dagens samhälle. I likhet med 

Kristoffersen och Simonsen (2014) vet vi att barn redan tidigt i livet på olika sätt blir del av 

språket, verbalt som ickeverbalt. Ahlström (2000) påtalar i sin forskning hur teckenspråk kan 

vara gynnande, inte bara för döva och hörselnedsatta barn, utan även de barn som kan 

uppfatta och producera ett verbalt språk. Precis som Ahlström (2000) anser de förskollärare vi 
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har intervjuat att teckenspråk och även TSS, som de personligen har använt sig av mer, är 

användbart och gynnsamt för alla barn. Genom att få ta del av orden både via sin hörsel och 

sin syn ges barnen chansen att få ta del av och kunna koppla orden till det visuella. Vidare ses 

det även som en fördel att kunna använda teckenspråket bland barn på en 

yngrebarnsavdelning som ännu inte behärskat det verbala språket. Genom att med hjälp av 

teckenspråket, alternativt TSS, teckna det man vill ha sagt till barnen ges de chans att både 

höra det som sägs men också se det visuellt framför sig. 

 

Som tidigare nämnts har läroplanen en stor påverkan på barns lärande och utveckling. Kazu 

och Is (2018) påtalar detta då de menar att kvaliteten på en läroplan är det som till stor del 

inverkar på barnens utveckling på flera olika nivåer. De menar även att barn under sin 

förskoletid befinner sig i en kritisk zon när det kommer till deras lärande och utveckling. 

Genom den reviderade läroplanen är förhoppningen att kvaliteten på barns tidiga utbildning 

höjs i allt större utsträckning. Detta för att skapa de förutsättningar och möjligheter som barn 

behöver för att i större utsträckning nå de mål som ställs på dem under skolgången senare i 

livet. 

 

Förskollärarna som deltagit i studien var till stor del positivt inställda till den nya revideringen 

och det nya målet med teckenspråk. Denna typ av revidering ansåg de tillkom till största del 

på grund av att barn som är i behov av att få sin undervisning via teckenspråk ska kunna få det 

och i sin tur bli inkluderade i verksamheten. Enligt Brodin och Renblad (2014) är förskolan en 

viktig del för barns lärande och utveckling och genom att införa ett mål i läroplanen som 

inkluderar döva och hörselnedsatta barn anser vi att dessa barn ges en större chans till att 

utvecklas. Eftersom att det nu klart och tydligt framgår i läroplanen vad det är som gäller och 

för att på så vis kunna arbeta med och inkludera dessa barn gäller det även att förskollärare 

ges chansen till att få kompetensutveckling inom området. Detta är någonting förskollärarna 

som deltagit i intervjun känner att de utifrån tidigare upplevelser har saknat. 

 

Precis som Roos (2004) nämner i sin studie behöver förskollärare ökad kunskap och förståelse 

om vad det innebär att vara visuell för att kunna konstruera miljön på ett sådant sätt att det 

stödjer barnet. Vi menar att det kan vara svårt för förskollärare, speciellt de som utifrån sin 

livsvärld inte har någon kunskap eller utbildning med sig sen tidigare, att faktiskt förstå och 

veta vad det innebär att vara visuell. När vi talar om att vara visuell syftar vi inte till att med 

endast kroppsspråk och mimik visa barnet det man menar, utan snarare att kunna använda sig 
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av teckenspråket på ett sådant sätt att barn, hörande som icke-hörande, blir inkluderade i 

verksamheten. Även om det visuella innefattar mycket av det vi gör med vår kropp, handlar 

det även om vår lärmiljö och hur förskollärare väljer att utforma den för att stödja döva och 

hörselnedsatta barn. Detta kan göras med hjälp av till exempel speciella hjälpmedel och 

verktyg i rummen på förskolan för att på så vis underlätta vardagen för dessa barn. 

 

Ett viktigt resultat från vår studie är hur lika svaren är trots att alla förskollärare besitter olika 

livsvärldar och att de även befann sig på olika platser i Sverige. Trots många års 

yrkeserfarenhet påvisade även de mest erfarna förskollärarna en viss osäkerhet i relation till 

det som anses vara nytt, det vill säga den nya revideringen av läroplanen och införandet av 

målet som berör teckenspråk. Något som också blev tydligt är att det finns begränsat med 

forskning inom detta fält. Den aktuella forskningen inom vårt valda fält intog helt andra 

perspektiv än vad vi hade som mål för detta arbete. En annan väsentlig reflektion som 

framkom ur detta arbete var hur alla deltagande förskollärare påvisade en oro och stress inför 

att möta den reviderade läroplanen. Alla svarade på ett eller annat sätt att detta var stressande 

för dem och flera av informanterna ansåg att ansvaret att bemöta målen först låg på 

förskollärarnas ansvar, även de mål som riktade sig specifikt till förskolan. Samtidigt menade 

de att det låg på kommun och chefer att se till att personalen fick ta del av både utbildningar 

och verktyg för att kunna bemöta de mål som nu kommer att börja gälla den första juni nu i 

år. Detta gör oss både nyfikna men också oroliga då vi själva snart kommer stå precis där våra 

informanter står och möta upp och bidra med en kvalitativ verksamhet utifrån de krav som 

ställs i läroplanen för förskolan. Hur ska vi, som precis har gått klart vår utbildning, kunna 

basa över ett så stort ansvar direkt? 

 

En begränsning vi kan se med vår studie är att den är genomförd i en liten skala. Vår studie 

kan alltså omöjligen påvisa vad alla förskollärare i Sverige upplever kring detta ämne. Vår 

avsikt var att på en liten skala få ta del av vad förskollärare från olika delar i landet upplevde, 

vilket vi ansåg kunde ge en lite bredare blick på ämnet och därmed skapa en så kallad 

säkerhet för studiens resultat. Dock hoppas vi att vår studie kan väcka ett intresse för fler att 

vilja undersöka och forska vidare i då detta är något som påverkar förskolor runt om i Sverige. 

Vår förhoppning är även att regering tillsammans med kommunerna utför en storskalig studie 

på vad förskollärarna upplever för att med verktyg och utbildningar kunna bemöta det som 

krävs för att läroplanen inte skall kännas som ett hinder utan snarare ett hjälpmedel för de 

verksamma förskollärarna idag. 
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7. Slutsats     
Efter att ha genomfört intervjuer med fem förskollärare angående den reviderade läroplanen 

upplever vi att alla är till stor del är positiva till revideringen. Dock upplever vi att det finns en 

viss osäkerhet till om kunskapen och kompetensen för att kunna uppnå mål som finns 

existerar, i detta fall målet med teckenspråk. Som vissa av förskollärarna berättar känner de 

inte att de kan genomföra vissa av de mål som tillkommit och de menar att 

kompetensutveckling inom detta mål saknas. 

 

Till stor del ansåg alla de deltagande förskollärarna att de inte var kompetenta nog att kunna 

bemöta barn som är i behov av teckenspråk på ett kvalitativt sätt då de inte fått tillgång till en 

kvalitativ utbildning i ämnet. De flesta av förskollärarna anser att ansvaret att få tillgång till 

dessa utbildningar ligger hos chefer och kommunerna. Genom att staten genomfört denna 

revidering har kraven på förskollärarna förändrats men verktygen för att kunna uppnå dessa 

mål existerade enligt förskollärarna inte för tillfället. Vidare var förskollärarna alla överens 

om att de ansåg att det var fel att kräva av dem att utbilda sig på sin fritid, genom att söka upp 

kurser och studiematerial som i slutändan inte gav den kvalité som önskas uppnås i 

verksamheterna. 

 

En sista slutsats är att läroplanen i många fall upplevs som ett stressmoment för förskollärare 

ute i verksamheterna istället för ett verktyg och hjälpmedel som läroplanen skall vara. Den 

reviderade utgåvan av läroplanen har som syfte att bland annat förtydliga vart ansvaren ligger 

och vem som ska se till att en kvalitativ verksamhet upprätthålls. Trots detta så är många 

förskollärare stressade och oroliga för att de upplever en avsaknad av rätta verktyg och 

utbildningar som de anser är ett måste för en kvalitativ verksamhet. 

 

8. Didaktiska implikationer 

Studiens utgångspunkt har varit att försöka förstå förskollärarnas åsikter och inställningar till 

läroplansmålet rörande det svenska teckenspråket utifrån deras livsvärld. Därför har vi valt att 

undersöka och besvara frågeställningarna: Hur beskriver förskollärare, utifrån sin livsvärld, 

sin upplevelse av teckenspråk i förskolan? och Hur upplever förskollärare utifrån sin livsvärld 
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att det nya målet med det svenska teckenspråket kommer inverka på deras yrkesutövande som 

förskollärare samt arbetet med inkludering? 

 

Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att kvaliteten ute i förskolan påverkas av att 

förskollärarna inte får den utbildning de behöver, både från högskolan och genom 

utbildningar och fortbildningar senare i arbetslivet. Vi hoppas att vi genom detta arbete kan 

bidra med nya perspektiv på förskollärares åsikter och inställningar till den aktuella 

revideringen i läroplanen för förskolan. I detta arbete har förskollärarna uttryckt fördelarna 

med teckenspråk och hur användbart det kan vara med de barn som ännu inte besitter det 

verbala språket men också med de fullt hörande barnen. Med detta arbete hoppas vi att 

verksamheterna får upp ögonen för användandet av teckenspråk och vi hoppas även att 

förskolechefer öppnar upp möjligheter för sin personal att få chansen att utbilda sig inom det 

svenska teckenspråket på ett kvalitativt sätt. Vidare hoppas vi även att vårt arbete kan väcka 

en nyfikenhet kring varför förskollärare känner sig stressade av läroplanen och vad som kan 

göras för att denna onödiga stress ska kunna försvinna helt och därmed kanske bidra till 

mindre utbrända förskollärare i yrkeskåren. 

 

För vidare forskning hoppas vi på att forskningen om teckenspråk i förskolan blir ett större 

fokusområde. Detta bland annat för att det svenska teckenspråket har blivit en del i den nya 

reviderade läroplanen, vilket förr har saknats. Vidare hoppas vi även på att forskning tar 

studieobjektens perspektiv och inte endast det vi kallar “utifrånperspektiv” för att på så vis 

bidra till djupare kunskap utifrån människans egna personliga upplevelser. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Till intervjudeltagare i examensarbete för förskollärarstudenter 

Hej förskollärare! Vi heter Frida Hjalmarsson och Medina Avdic och vi studerar vår sista 

termin till förskollärare på Halmstads högskola. Vi håller just nu på att skriva vårt 

examensarbete i syfte att undersöka förskollärares perspektiv på den reviderade läroplanen för 

förskolan (LPFÖ 98/18) där teckenspråk har tillkommit som ett stycke. Vi kommer 

genomföra intervjuer för att kunna undersöka detta och vi vill gärna ha ditt deltagande och din 

åsikt! Vi hoppas på att genom denna forskningen kunna belysa förskollärares personliga 

tankar och åsikter inför de krav som ställs på dem utifrån politiska beslut. 

Intervjun kommer genomföras på en tid som passar dig och uppskattas ta cirka 20 - 25 

minuter och ditt deltagande är såklart helt frivilligt. Dina svar kommer även vara helt 

anonyma och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i denna intervju. Intervjun kommer 

att spelas in i form av ett röstmemo, detta för att vi skall kunna återgå till intervjun vid ett 

senare tillfälle. 

  

Vid frågor kan ni kontakta oss på: 

Medina Avdic: medavd15@student.hh.se 

Frida Hjalmarsson: frihja15@student.hh.se 

  

Vänligen fyll i ditt svar här nedan 

  

Ja, jag vill delta i intervjun!                     Nej, jag vill inte delta!    

  

Namnteckning 

________________________________________ 

Namnförtydligande 

 ______________________________________ 

 

Datum 

_______________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till förskollärare 

I den senaste revideringen av läroplanen har det tillkommit ett nytt stycke/mål 

som innefattar teckenspråk. 

• Varför tror du att målet med teckenspråk har införts i den nya läroplanen? 

• Hur uppfattar du behovet av att kunna teckenspråk i ditt dagliga arbete? 

• Hur känner du att du ligger till kompetensmässigt när det gäller teckenspråket? 

• Hur känner du inför att bemöta detta nya mål? 

• Anser du som förskollärare att du under utbildningen eller senare i arbetslivet har 

givits förutsättningar för att kunna bemöta detta mål? 

• Hur upplever du att denna revidering kommer påverka ditt yrkesutövande? Vilka 

möjligheter/konsekvenser tror du kan uppstå av denna revidering när det kommer till 

ditt yrkesutövande?   

• Upplever du att revideringarna är i enighet med hur förskolans verksamhet ser ut i 

dagens samhälle? Vilka konsekvenser tror du att detta får för verksamheten? 

• Något annat du vill tillägga? 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Medina Avdic

Frida Hjalmarsson


