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ABSTRAKT 

 

Alla elever har rätt till en individanpassad undervisning enligt de styrdokument som 

råder just nu. Läraryrket är ett komplext yrke som bland annat innefattar att lärare måste 

ha kunskap om många olika metoder, teorier och strategier för att ett positivt lärande ska 

kunna ske för alla elever i grundskolan. Syftet med den föreliggande studien är att 

studera om en metod som ofta används inom specialpedagogiken, kan användas i 

grundskolan inom läs-och skrivutveckling som en alternativ metod i undervisningen. 

Metoden heter Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, vilket 

förkortas som TAKK. Bakgrunden i studien tar upp vad lärare måste arbeta med utifrån 

styrdokumenten, en förförståelse för hur barn och elever utvecklar lärande utifrån 

sociokulturella perspektiv samt alternativa strategier för att utveckla språkkunskaper. 

Studien innehåller empiri ifrån intervjuer och observationer som bidrog till syftet och till 

ett resultat. Resultatet visade att TAKK som metod förtydligar språket, gagnar alla 

elever, språket förstärks och flera sinnen används. Metoden används dock främst vid 

alfabetsinlärning, bokstäver och dess ljud. Avslutningsvis behövs det mer forskning om 

metoden och dess användande i ett längre perspektiv.  
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1 INTRODUKTION 
 

Skolan är en av de viktigaste platserna där eleverna ska lära sig att kommunicera 

genom exempelvis läs-och skrivkunskaper. Det finns många elever ute på skolorna 

som behöver stöd i sin väg till läs- och skrivutveckling. När eleverna blir äldre och 

ska klara sig mer självständigt är det av stor vikt att de har lärt sig att läsa och skriva 

i skolan för att kunna göra sig förstådda och kunna vara delaktiga ute i samhället. 

Skolan strävar efter att vara en skola för alla och då behöver lärare kunskap om olika 

metoder och strategier för lärande som hjälper och stödjer alla elever till att utveckla 

kunskap. Varje elev ska ha rätt till en individanpassad undervisning enligt läroplanen 

som råder. Skulle specifika metoder som används inom exempelvis 

specialpedagogiken kunna bidra till att pedagoger får utökad kunskap om teorier, 

metoder och strategier i syfte att stödja elevernas läs-och skrivutveckling. I 

föreliggande studie kommer en sådan metod att utforskas, detta för att se om det kan 

vara en alternativ metod att använda sig av i grundskolan. Metoden heter Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, vilket förkortas som TAKK. 

Fortsättningsvis i studien kommer enbart förkortningen TAKK att användas. Tisell 

(2009) beskriver att TAKK är ett sätt att komplettera det talade språket genom att 

använda teckenspråkets handrörelser som ett sätt att tydliggöra det som sägs, det vill 

säga ett stöd till talet. I TAKK talar man och tecknar vissa av orden samtidigt som de 

sägs (a.a.). Studien kommer att undersöka hur metoden TAKK som stöd används i 

grundskolan och hur metoden kan stödja undervisningen.    
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrundskapitlet kommer att delas upp i flera delar. Första delen behandlar ämnet 

om pedagogers och lärares uppdrag utifrån läroplanen som råder. Denna del 

innefattar även lärandeprocessen och läs-och skrivundervisning i klassrummet. I 

nästföljande del kommer sociokulturella perspektiv, lärandeprocessen och 

kommunikation att belysas. Vidare kommer tidigare forskning att belysa olika 

infallsvinklar om ämnet samt olika stödverktyg i undervisning. Avslutningsvis 

kommer metoden TAKK att beskrivas.  

   

2.1 Pedagogers uppdrag att utveckla läs-och 
skrivkunskaper 

 

Arbetet som lärare och pedagog är väldigt komplext. Läroplanen är det styrdokument 

som lärare och pedagoger ska rätta sig efter i sin undervisning. Nedan återfinns en 

kort beskrivning av vad lärare och pedagoger ska arbeta med samt sträva mot inom 

läs-och skrivkunskap, ämnet Svenska och vad organisationen ska arbeta med. I 

läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet, 2011 (Skolverket, 2011) 

står det skrivet att språk, lärande och även utveckling av sin identitet står nära 

varandra. Genom att skapa positiva möjligheter till samtal, läsa-och skriva ska varje 

elev få möjlighet att utveckla verktyg till att kunna kommunicera och genom det 

skapa tillit till sitt eget språkliga kunnande. Ur ett organisatoriskt perspektiv måste 

varje verksamhet utvecklas och svara mot de nationella mål som ska uppnås. Det är 

huvudmannen som har det slutgiltiga ansvaret men alla har ett ansvar att det sker en 

utveckling kvalitativt. För att detta ska kunna ske behöver verksamheten prövas, 

resultatet följas upp, som även ska utvärderas, samt nya metoder prövas och 

utvecklas. Detta kräver att det finns ett samspel mellan lärare, elever, hemmet och 

även samhället. Det står även att efter att en elev har gått färdigt grundskolan är det 

skolans ansvar att eleverna ska kunna använda det svenska språket i tal och i skrift. 

Avslutningsvis står det under kursplan samt i det centrala innehållet för år 1-3 för 

ämnet Svenska, att syftet med ämnet är att genom undervisning ska eleverna 

utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. De ska kunna läsa olika sorters 

texter, utveckla lässtrategier och strategier för att skriva. De ska även kunna anpassa 

språket efter syfte, mottagare och dess sammanhang (a.a.).  

 

2.1.1 Lärandeprocessen 

 

För att elever ska kunna utveckla kunskap behöver lärare förkunskap om hur deras 

elever lär sig. Costley och West (2012) skriver i en artikel om hur viktigt det är att ha 

en förståelse för lärandeprocessen och känna till bakgrunden för hur elever utvecklar 

kunskap. Förkunskaper är relevant för att kunna utveckla ny kunskap. Vidare 

beskrivs det att lärare hela tiden måste sträva efter att utveckla sina perspektiv till hur 

de kan föra in en dialog, till och om tidigare kunskap. Avslutningsvis skriver 

författarna att det är av stor vikt att utveckla förståelse för läsning för de yngre 
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eleverna. Tidig exponering av olika byggstenar i läsundervisningen och färdigheter 

är ett måste för att eleverna ska kunna skapa livslång motivation och skicklighet att 

kunna läsa på vilken svårighetsgrad som helst (a.a.). 

 

2.1.2 Läs-och skrivutveckling i klassrummet 
 

Myndigheten för skolutveckling (2007) tar i sin översikt upp vad skolans viktigaste 

uppdrag inom läs-och skrivutveckling är. Lärarkompetens och kunskap om att möta 

barns behov är det viktigaste. Lärare som lyckas skapa goda läs-och skrivkunskaper 

utmärker sig genom att ha en förmåga att kunna se och förstå sina elever och deras 

olika lärandestrategier. Lärare kan ge eleverna det stöd som de behöver om de skulle 

vara på väg åt ett håll som inte är gynnsamt. Avslutningsvis beskriver de att 

forskningen talar om att läsinlärningen inne i klassrummet måste vara tydlig, 

konsekvent och uppbyggd med tydliga mål. Vidare ska den engagera eleverna och 

skapa möjligheter för dem att vara aktiva samt ge utrymme för ett självständigt 

arbete där de kan arbeta med läsning och skrivning som skapar en meningsfullhet för 

dem (a.a.). 

  

Hallonsten (2013) skriver i en artikel om Catarina Tjernbergs arbete med att ta fram 

det positiva som skickliga pedagoger gör och belysa vilka kunskaper de har för en 

positiv undervisning i klassrummet i arbetet med läs-och skrivutveckling. Hon menar 

att det finns mer kunskap än vad man tror ute på skolorna. Pedagogerna kan lära sig 

jätte mycket av varandra och genom samtal, gemensam planering och genom att titta 

på varandras undervisning för att belysa och kunna sätta ord på vad de egentligen gör 

inne i klassrummet. Catarina Tjernberg vill verkligen belysa att för att bli en pedagog 

med stora framgångar i sin undervisning är det viktigt att se till och bemöta varje 

individs behov samt kunna titta på sin egen undervisning på ett kritiskt sätt. Det 

måste finnas en strategi där de kan välja vilken metod som passar bäst i de aktuella 

situationerna samt även en öppenhet att byta om den valda metoden inte skulle 

fungera. Pedagogerna integrerade olika metoder i sin läs-och skrivundervisningen för 

att skapa möjlighet för alla att utvecklas och även skapa ett självförtroende som 

bidrar till vidareutveckling. Avslutningsvis berättas det att lärares utveckling av sin 

kompetens är något som pågår hela tiden. Men för att detta ska kunna ske måste det 

finnas samtal, framförallt mellan kollegor eller viktiga andra som bidrar till en 

fördjupning av kunskaper (a.a.). 

  

För att lyckas med läs-och skrivutveckling i klassrummet beskrivs det att lärare 

måste vara lyhörda för vad eleverna redan kan och åt vilket håll de ska härnäst. 

Lärare och elever kan läsa mycket tillsammans, uppmärksamma bokstäver och ljud 

för att se samband mellan dem. För att ordförråd och ordbilder ska kunna befästas är 

det viktigt att eleverna får erfarenheter om dem. Elever behöver vara delaktiga i sitt 

eget lärande för att utvecklas och genom att delta i olika lärandesituationer som 

skapar möjlighet för utveckling. Lärare måste ha kunskap om elevernas olika stadier 

för lärande, för att skapa så positiva lärandesituationer som möjligt och inte gå för 

fort fram. Läraren kan använda olika material och visuella hjälpmedel för att 
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eleverna ska lära sig exempelvis alfabetet som ett startskott till läsningen. Lärandet 

blir enklare om det är lustfyllt och om det är ett tydligt syfte med undervisningen. 

Genom vägledd läsning av läraren kan denne stötta eleven genom att visa olika 

strategier och processer som behövs för att kunna läsa och skriva. Det är lärarens roll 

att leda och stödja sina elever inne i klassrummet och visa olika strategier (Bonnier 

Utbildning AB, 2001). Även Pehrsson (2010) beskriver i sin rapport om vikten av att 

ha kunskap om elevers språkutveckling. Vidare beskrivs det att lärare måste sätta 

upp klara och tydliga mål för vad som ska uppnås utifrån de styrdokument som 

råder. Lärande och utveckling skapas genom att se alla olika delar inom de 

kunskapsformer som ska utvecklas som en helhet. Det beskrivs även att om skolan, 

förskoleklass och även fritidshem samarbetar kan detta bidra till att utöka utveckling 

och skapa ett lärande för eleverna. Som pedagog och i arbetet att skapa goda 

förutsättningar för läs-och skrivutveckling hos eleverna gäller det att vara ett stort 

stöd och skapa en varierad undervisning som innehåller olika sorters aktiviteter. Det 

kan exempelvis innebära att man ser till vad elevernas intresse är, och genom det kan 

koppla till deras tidigare erfarenheter. Vidare skapar det ett extra intresse då texterna 

handlar om sådant som de tycker är kul, och med det skapa positiva erfarenheter i 

läs-och skrivutvecklingen. Det är också viktigt att litteraturen är av blandad 

svårighetsgrad så att eleverna får möjlighet att höra variation på olika texter, samt 

integrera andra ämnen i läs-och skrivundervisningen. Detta för att skapa ännu fler 

syften med läs-och skrivundervisningen (a.a.).  

 

2.2 Sociokulturella perspektiv och kommunikation 

 

Hundeide (2006) skriver om sociokulturella perspektiv utifrån barns utveckling. 

Författaren beskriver att inom sociokulturella perspektiv ses barn och elever som en 

social varelse, som genom ett lärlingskap assimilerar kunskap (tar till sig), genom att 

föra en dialog med de personer som finns i deras omgivning som exempelvis lärare. 

Det är dessa dialoger som skapar en grund för utveckling (a.a.).  

  

Säljö (2011) beskriver vidare en sociokulturell ansats, och beskriver det som att 

kunskap och lärande sker i samspel med andra och inte enbart som enskild individ. 

Lärandet handlar inte enbart om att hämta fakta, kunskaper eller olika färdigheter. 

Utan det handlar också om att vara delaktig och att de som ska lära sig får möjlighet 

att delta i situationer där nya och gamla mönster (lärandesituationer) hjälper till att 

skapa lärande genom ett kommunikativt utbyte som är av värde för lärandet. Detta 

genom att vara delaktig via resonemang och diskussion. För att kunskap ska kunna 

utvecklas och befästas måste detta framförallt ske i ett samspel med andra och 

genom att hantera olika situationer tillsammans. Vidare beskrivs att kunskap sker 

genom interaktion och inte genom vad som sker inne i individen. Det beskrivs att 

inom det sociokulturella finns det inga processer av det mentala bara i sig självt utan 

det sker i samspråk med omgivningen och vad denna kan erbjuda samt vilka krav 

som ställs. Avslutningsvis skriver författaren om att lärandet, som kan skapas hos en 

individ handlar om ifall vi approprierar (tillgodogör) och bearbetar kunskapen till 

vår egen fördel. Vi använder både fysiska och mentala verktyg för att tillgodogöra 

oss kunskapen (a.a.).  
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Fortsättningsvis berättar Säljö (2000) att människans sätt att tänka, kommunicera 

eller hur vi ska bete oss är utformat av de sociala och kulturella erfarenheter som vi 

tar till oss. Människan är redan från början kommunikativ och söker sig till samspel 

med sin omgivning. För att fortsätta utveckla sin kommunikativa förmåga samt det 

sociala måste det ske i samspel med andra efter hur behovet hos individen ser ut. 

Inom sociokulturella perspektiv och inom hur människor lär sig och utvecklar ett 

lärande är det viktigaste och centrala de kommunikativa processerna. Via denna 

kommunikation blir individen delaktig i de kunskaper som ska läras samt de 

förmågor som eftersträvas (a.a.). Johansson (2010) skriver att de som inte har en 

kommunikation eller språkfärdighet av olika anledningar har ett socialt handikapp. 

Därför är det samhällets skyldighet att stödja och se till så att dessa personer får 

träning i detta för att med största möjlighet minska detta handikapp. Här krävs det 

kommunikationsträning och detta måste ske i samspel med andra. Man måste se 

individen som en helhet och inte att det är vissa delar hos individen som behöver 

stöd (a.a.). Kommunikation beskrivs även av Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(www.spsm.se). De skriver att kommunikation är en process som sker i sociala 

sammanhang som möjliggör att man kan förmedla vad man känner, tänker eller 

berätta vad man har varit med om. För att en kommunikation ska kunna uppstå 

behöver det finnas ett samspel med andra i sin omgivning. Vidare om det ska kunna 

ske ett lärande är kommunikation en förutsättning för detta. För att en elev i skolan 

ska kunna nå de mål som är uppsatta för denne, krävs det att skolan anpassar sig och 

sin kommunikation efter individens behov och ger eleven stöd. Det är skolans 

uppgift att skapa goda förutsättningar för eleverna att utveckla sina läs-och 

skrivkunskaper (a.a.). 

  

2.3 Tidigare forskning 

 

2.3.1 Gester och aktivt deltagande i lärandet 
 

Wagner Cook, Mitchell och Goldin-Meadow (2008) har gjort en studie om hur 

användandet av gester bidrar till att utveckla och befästa lärande av ny kunskap. 

Forskningsresultatet visar att genom att använda gester som stöd i strategin att 

utveckla ny kunskap, fick de ett resultat som visade på en tydlig förbättring hos de 

elever som använde sig av gester och tal i de tester som de deltog i. De elever som 

inte fick använda gester fick ett sämre resultat. Ett test gjordes innan studien började 

för att bedöma kunskapsnivå, ett under och ett efter ca 4 veckor för att se om 

eleverna fortfarande kunde prestera och komma ihåg vad de hade lärt sig. I studien 

kunde de se att alla elever hade utvecklats lika mycket i de likvärdiga lektionerna av 

den nya kunskapen. Dock kunde de elever som vid lärandet av ny kunskap fick se 

gester tillsammans med tal, för att sedan använda gester och tala själva. De eleverna 

kunde fyra veckor efter studien fortfarande utföra olika problemlösningar med hjälp 

av den nya tekniken med gester. De andra eleverna utan gester fick sämre resultat. 

Den nya kunskapen hade befästs i deras långtidsminne. Hur gester och tal bidrog till 

detta positiva resultat har studien dock inte kommit fram till (a.a.).  

 

http://www.spsm.se/
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Goldin-Meadow, Levine, Zinchenko, KuangYi Yip, Hemani och Factor (2012) har 

utfört studier som har visat att aktivt deltagande i lärandesituationer har större 

betydelse än att bara observera. Studien gjordes för att se om gester kan bidra till 

lärande vilket resultatet av forskningen påvisade. Vidare berättas det att gester som 

stöd i undervisningen utvecklar ett lärande mer än att se på när andra gestikulerar. 

Detta så länge det utvecklar ett lärande som möjliggör att uppgiften kan genomföras 

med den information som ges. I studien delades eleverna in i två grupper, halva 

gruppen skulle använda rörelsegester i uppgiften medan den andra halvan inte 

använde sig av gester eller enbart pek-gester. Uppgiften hade en mentalt krävande 

utgångspunkt där eleverna skulle arbeta med geometriska former och se en specifik 

form i sin helhet och sedan hur den hade delats upp i olika bitar. Genom att använda 

rörelsegester i undervisningen lagrades den nya kunskapen i elevernas långtidsminne 

då de flera veckor efter fortfarande kunde komma ihåg den nya kunskapen och hur 

den skulle kunna genomföras (a.a.).  

 

2.3.2 Visuellt stöd i läs-och skrivutveckling 
 

Cooper (2008) gjorde ett experiment på en skola som hon arbetade på. Experimentet 

handlade om visuellt stöd för kommunikation och hur eleverna kan använda bilder 

för att förmedla och överföra information. Eleverna gick i förskolan och upp till år 2. 

Experimentet hade sin plats i skolans bibliotek då böcker var väldigt viktiga och 

centrala för experimentet. Vad som ansågs viktigt var att visuell läskunnighet kan 

förskaffas genom konversation och moment som är läraktiga för eleverna. Genom att 

skapa olika möjligheter för barnen att använda visuella material, kan positiva effekter 

att uttrycka sig möjliggöras samt skapa vägar till kommunikation och lärande. Ett 

resultat som uppdagades efter detta experiment var att barn är naturliga visuella 

elever. De är öppna för visuella sätt att lära sig samt att själva skapa visuell 

information (a.a.).  

 

2.3.3 Tecken i undervisning 
 

Pehrsson (2010) skriver om arbetet med att använda tecken som stöd i läs-och 

skrivundervisning. Författaren gjorde en studie i en förskoleklass och skriver att 

grunden läggs i förskolan och i förskoleklassen när det kommer till hur de sedan i 

skolan tillgodogör sig läs-och skrivkunskaper. Rapporten är utifrån ett läs-och 

skrivprojekt som författaren ansvarade för på en skola i Sverige. Författaren hade vid 

ett tidigare tillfälle provat att använda handalfabetet i en klass som han var lärare i 

och såg redan då fördelarna med att använda tecken som stöd i undervisningen. 

Eleverna tog till sig denna metod med tecken som stöd och arbetet med tecken 

underlättade deras läs-och skrivundervisning. Detta skapade ett stort intresse och en 

nyfikenhet som resulterade i projektet som rapporten handlar om. Projektet i 

förskoleklassen handlade om att använda tecken som stöd i alla delar i 

undervisningen för dessa elever. Undervisningen var varierad, de använde olika 

språklekar, ordlekar, högläsning, samtal och skrivande. Författaren ger en god bild 

av hur barn utvecklar språk som en grund i hur undervisningen sedan lades upp. De 

letade texter om saker som eleverna var intresserade av som ett sätt att skapa god 
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läslust. Författaren skriver om vinsterna med att arbeta med tecken som stöd.  

Eleverna fick göra tester i början och i slutet på höstterminen. De som inte hade 

presterat så bra i början hade fått mycket bättre resultat i slutet på terminen. Som 

resultat kunde de se att arbetet med tecken som stöd gav goda kunskaper om 

språkljud och hur många de var i ett ord samt vad ordet började på. De elever som 

fick väldigt goda resultat på det andra testet i slutet på höstterminen överraskade de 

specialpedagoger som gjorde testen. De beskrev att de aldrig hade sett något 

liknande förut (a.a.). 

 

Fortsättningsvis beskriver Pehrsson (2010) om fördelarna med att arbeta med tecken 

som stöd. Arbetet kräver mindre motorisk säkerhet än vad talet gör, samtidigt är 

hastigheten på kommunikationen långsammare. Detta gör så att fler hinner uppfatta 

vad som sägs i kommunikationen som i sin tur gör så att fler blir delaktiga i läs-och 

skrivundervisningen. Detta är en skillnad än om man enbart använder sig av talet. 

Arbetet med tecken skapar även en möjlighet att koppla bort hörseln och enbart se 

till det visuella som en del i att fördela koncentrationsarbetet. Vidare visade arbetet 

att ljudnivån hade blivit lägre i matsalen och i klassrummen. Detta då eleverna 

istället för att skrika till varandra på avstånd kunde göra tecken till varandra istället 

och kommunicera på så vis. Arbetet skapar även möjlighet för både hörselskadade 

och hörande elever, en valmöjlighet att skifta mellan det talade och det tecknade 

språket. Om hörande elever har kunskaper om tecken som stöd möjliggör även det att 

de kan kommunicera med elever som har hörselnedsättning eller av andra 

anledningar inte kan tala för att kommunicera. Detta leder i sin tur till en skola för 

alla. Forskningsresultatet visade avslutningsvis att gruppen som använde tecken som 

stöd hade bättre resultat än de som inte använde tecken som stöd. I studien jämförde 

de resultatet med andra ekvivalenta grupper. De som arbetade med studien tittade 

även på grupper två år tillbaka i tiden och kunde även där se skillnader i resultat och 

att rapportens elevgrupp hade presterat bättre. Dock beskrivs det att detta resultat inte 

kan ses som hundra procent korrekt då kunskapsnivåer varierar över tid. Författaren 

avslutar med att han inte kan se några nackdelar med användandet av tecken som 

stöd utan bara fördelar. Det enda som eleverna har uttryckt oro för är att de ska 

blanda ihop tecknen men det kan undvikas genom att kontinuerligt arbeta med tecken 

som stöd. Elevernas användande av tecken som stöd kommer att minskas med tiden 

när de har skapat en god läs-och skrivutveckling. Även om eleverna inte använder 

det resten av sitt liv, har det ändå skapat en möjlighet för att använda tecken som 

stöd som verktyg. Det beskrivs att det har såtts ett frö hos eleverna om en förståelse 

för dem som inte är hörande eller på annat vis måste använda tecken hela tiden i sin 

vardag (a.a.).  

 

Daniels (1997) gjorde en studie om hur en lärare kunde använda teckenspråk i 

undervisningen. Detta som ett stöd i att utveckla kommunikation i det engelska 

språket. Studien visade att ju mer läraren arbetade med teckenspråk desto bättre blev 

denne samtidigt som även eleverna visade en positiv utveckling. Genom att använda 

teckenspråk med eleverna skapades positiv utveckling i att utveckla kunskaper i det 

engelska ordförrådet. Syftet var att använda teckenspråk som ett hjälpmedel och som 

ett stöd i undervisningen. Läraren hittade vägar att ändra sin tidigare 

undervisningsmetod och införa teckenspråk som en del i undervisningen (a.a.).  

 



10 

 

2.4 Alternativa stöd i språkundervisning 

 

Tisell (2009) skriver att genom att använda tecken tidigt som stöd i utveckling kan 

barn lära sig att kommunicera tidigare än vad de kan med enbart ljudundervisning. 

Detta sätt att lära barn språkkunskaper bidrar till att barnen kan uttrycka sig mycket 

tidigare än vad de annars kan. Det viktigaste syftet med att använda tecken är att 

skapa en kommunikation som är levande, där det sker i samspel där minst två parter 

deltar. Vidare berättas det att ju tidigare ett barn lär sig att berätta och fråga frågor 

samt kunna ge ett svar bidrar till en bättre utveckling av språket i ett senare skede. 

För att ha en möjlighet att kunna kommunicera behövs det ett ordförråd. Människor 

har lättare att minnas tecken än vad de har att minnas språkljud och varje ord 

innehåller flera ljud. Dessa ljud måste man hålla reda på för att det ska bli rätt ord 

som kommer ut i form av tal. Orden och tecknen för dem fastnar lättare på grund av 

att det är flera sinnen som används. Det är framförallt tre sinnen som används, synen, 

hörseln och känseln. Användandet av tecken skapar ett tydliggörande för de enskilda 

orden medan det i talet skapas långa och många språkljud på rad vid exempelvis en 

mening. Avslutningsvis skriver författaren att tecken kan göra det lättare för barn att 

hitta språkets olika beståndsdelar på ett lättare sätt. När barnen sedan ska bygga på 

sin kunskap kan undervisningen i skolan stödjas av att använda tecken för att 

förklara olika begrepp och ämnesord. Undervisningen blir på detta sätt mer 

meningsfull (a.a.).  

 

Blomqvist och Wood (2006) har intervjuat 10 pedagoger som dokumenterat har 

lyckats med sin läs- och skrivundervisning. Här tas synpunkter ifrån en av de 

pedagogerna. Cristina Högstedt beskriver hon att det finns nog inte en metod för 

inlärning som är bäst och passar alla då alla barn och elever är individer. För att läs-

och skrivundervisning ska fungera är det bra att använda och arbeta med flera sinnen 

som stöd i undervisningen. Om det arbetas med flera sinnen på en gång blir 

upplevelsen tydligare och minnet blir starkare. Vidare beskriver hon att en metod kan 

fungera bättre för en viss individ än vad den gör för någon annan. Hon har därför 

gjort bedömningen att använda flera olika metoder i sin undervisning inne i 

klassrummet. Avslutningsvis berättar hon att det viktigaste som man som lärare ska 

tänka på är att se till individen, vara positiv, hjälpa eleverna att se glädjen med att 

läsa och visa vad eleverna kan och har lärt sig mer än att visa dem deras problem 

(a.a.). Vidare beskriver också Lundberg (2010) att en undervisningsmetod inte kan 

ses som isolerad utan man måste se till individ och situation. Det finns inte en 

enskild metod som är tillräckligt bra. Både lärare och elever måste vara delaktiga i 

undervisningen för att ett optimalt lärande ska kunna ske. Om en metod fungerar bra 

eller mindre bra beror till stor del på hur läraren förhåller sig till den och lärarens 

kunskaper om hur elever lär sig (a.a.).  

 

För att kunna följa sina elever och skapa en progression i deras utveckling behövs det 

stödverktyg som hjälper lärare att först kartlägga var elever är och var de är på väg 

för att utveckla ett positivt lärande. Nya språket lyfter (Skolverket, 2011) är ett 

bedömningsstöd för ämnet svenska i årkurserna 1-6. Detta stödverktyg är till för 

lärare och elever på deras väg för att bedöma läs-och skrivutveckling. Det kan 



11 

 

användas som redskap för att se progressionen inom framförallt läsutvecklingen och 

på så vis sätta in mer resurser och alternativa undervisningsmetoder vid behov (a.a.).  

 

2.5 TAKK – Vad är det och hur används det?  

 

TAKK är en metod och inte ett eget språk. TAKK kom till utifrån det svenska 

teckenspråket men de är inte samma sak. TAKK ska användas tillsammans med det 

talade språket vilket är skillnad mot att använda språket teckenspråk, där det enbart 

tecknas. TAKK används av personer som kan höra och det kan vara barn, ungdomar 

eller vuxna som använder det. Metoden kan användas av både dem som inte har 

någon utvecklingsstörning som de som har det. Vidare beskrivs det varför arbetet 

med tecken är bra och fördelarna med det. Genom att använda tecken (hand och 

armrörelser) krävs det exempelvis mindre finmotorik än vad det gör vid talet. Tecken 

använder andra sinnen som gör att det både går att se samt känna det när det 

används. Arbetet ökar även koncentrationen då tecken kan hållas kvar längre än det 

talade ordet. Det blir även mer konkret om man exempelvis säger bil, och samtidigt 

visar att man håller och vrider på en ratt och kör bil. Det blir ett tydliggörande av det 

talade språket, och genom att använda tecken skapas det ytterligare en möjlighet att 

förstå. Det visuella följer med de talade orden. TAKK som metod bidrar till att skapa 

språkliga färdigheter, metoden kan anpassas efter varje individs språkliga nivå, 

tecken och talet förstärker varandra. Avslutningsvis beskrivs det vilka som ska få 

möjlighet att utnyttja denna metod, det är de som har en normal eller nedsatt motorik, 

de som har eller de som riskerar att ha begränsningar i kommunikationen eller de 

som behöver ett stöd i sin språkutveckling med vad allt det innebär (www.teckna.se).  

 

Heister Trygg (2010) menar att TAKK inte enbart är ett sätt att uttrycka sig som 

många tror, utan det är även ett sätt för att förstå. Vidare beskrivs att med TAKK så 

bygger man upp ett språk. Metoden kan användas inom flera områden och i olika 

åldrar. Vidare beskrivs att det även börjar bli vanligare att använda metoden i 

förskola och skola och att det har visat sig ha positiva effekter. Syftet med TAKK 

beskrivs som att metoden bygger språk och underlättar språkförståelse i samspel med 

andra. Metoden har som syfte att underlätta både den verbala och icke-verbala 

kommunikationen. För att TAKK ska fungera optimalt krävs det att många runt den 

som ska lära sig använder metoden och att den används som komplement till 

lärandet. Det finns flera olika former av teckenanvändande och de ser olika ut. I 

TAKK används alltid tecken tillsammans med talet och följer den grammatik som 

det talade språket har. Kommunikationen som blir via TAKK ses som manuell, 

visuell, auditiv och vokal. Vidare berättas det om att användandet av tecken kan 

stärka samspelet.  Fördelar och nackdelar som har visats genom att använda tecken i 

kommunikationen är exempelvis tidigare tillgång till språk, kräver mindre finmotorik 

än tal, andra sinnen används, koncentrationen ökar, ökat intresse för talat språk, kan 

vara mer konkreta, tydliggör det talade språket, skapar ögonkontakt, tecken finns 

alltid nära till hands och talflödet mildras och blir långsammare. Nackdelar som kan 

vara i användandet av metoden är att det är en process där man måste se om TAKK 

är den bästa metoden att använda för individen vilket kan vara krävande. Alla har 

olika behov och det är individen man måste utgå ifrån. Författaren tar även upp att 

det måste ses till individens kognitiva förmåga och var den ligger på för att se om 

http://www.teckna.se/


12 

 

denne kan tillgodogöra sig samt för att förstå och kunna använda TAKK. Dock kan 

metoden läggas på olika nivåer och svårighetsgrad. Avslutningsvis tas frågan upp om 

det är värt att lägga ner tid och så mycket besvär för att lära sig och kunna metoden 

TAKK. Hon menar att ja, det är värt det då den forskning som finns och pedagogiska 

erfarenheter har visat att metoden skapar positiva effekter i språktillägnandet. 

Metoden börjar bli mer känd ute i landet men det saknas fortfarande kompetens som 

skapar kunskapshinder samt praxishinder som gör att de som skulle behöva TAKK är 

i en miljö där metoden inte är känd. Det finns även attitydhinder och olika policys 

som behöver ändras och funderas på, för att TAKK ska kunna vara en metod som 

tillgodoser de behov som kan finnas (a.a.).  

 

Tisell (2009) beskriver att TAKK handlar om att samtidigt som man talar förstärker 

med hand- och armrörelser. För barn i den tidiga språkinlärningsprocessen är det 

lättare att använda sin kropp genom hand- och armrörelser än att försöka få fram ljud 

genom att tala. Det kräver mer kontroll över munnens rörelser, tungan, stämband och 

det är oftast svårare för barnen. Händer och armar är oftast de första kroppsdelarna 

som de lär sig att hantera och få kontroll över. Vidare beskrivs TAKK som ett sätt att 

arbeta med de barn som har språksvårigheter av olika slag, allt ifrån lätta 

språksvårigheter till utvecklingsstörning. TAKK kan även användas för barn som har 

annat modersmål än svenska som ett sätt att skapa genvägar till att lära sig det 

svenska språket. Författaren skriver även att det blir vanligare att använda för barn 

som har normal språkutveckling som ett extra stöd i deras talutveckling. För de 

elever som har en språkstörning av något slag fungerar TAKK som ett hjälpverktyg 

till att bygga upp ett språk. Genom att använda tecken får mottagaren som i detta fall 

handlar om elever, möjlighet att höra språket, se det och även känna det genom att 

använda hand-och armrörelser. Det är även lättare att känna igen och komma ihåg en 

rörelse med handen än vad det är att komma ihåg ljudet på ett ord. Vidare beskrivs 

det att genom att använda tecken pratar man automatiskt långsammare och även 

tydligare. På detta sätt tas kunskapen in via flera sinnen vilket skapar större 

möjligheter för att ett lärande ska kunna ske än om det bara används ett sinne i taget. 

Författaren tar även upp att, genom att arbeta med tecken skapas det en viktig 

funktion, eleven deltar i situationerna. Det gör att det skapas en uppmärksamhet och 

en koncentrationsökning genom att barnen eller eleverna måste vara närvarande och 

delaktiga för att veta vad som tecknas (a.a.).  

 

TAKK beskrivs även hos SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum 

(www.sokcentrum.se). När TAKK som metod används arbetar flera sinnen 

tillsammans och detta gör så att även koncentrationen ökar. Vidare beskrivs det att 

genom att använda TAKK skapar det mer ögonkontakt när man kommunicerar och 

metoden tydliggör språket samt gör så att talflödet dämpas så den som talar gör det 

långsammare. På grund av detta skapas möjlighet för att ta in mer av det som sägs. 

Det beskrivs även att det aldrig är försent att börja arbetet med TAKK, dock är det 

bättre ju tidigare man börjar, likadant som i den vanliga läs-och skrivundervisningen. 

Om man väljer att använda TAKK som metod är det viktigt att alla runt omkring 

arbetar och använder tecken. Därför kan man gå kurser och utbilda sig inom 

området. Det är viktigt att tecken och ord finns tillsammans och är synliga för den 

som ska lära sig. Det beskrivs att som stöd i arbetet kan det vara bra att göra en 

handlingsplan om hur arbetet med TAKK ska användas (a.a.). 

http://www.sokcentrum.se/
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3 SYFTE 
 

I föreliggande studie är det metoden TAKK som studeras. Syftet är att undersöka om 

metoden som ofta används inom specialpedagogiken, även kan användas och vara en 

metod som pedagoger kan använda i grundskolan. Vidare att ta reda på hur metoden 

används och hur den kan stödja elevers läs-och skrivutveckling. Utifrån detta ställs 

följande frågor: 

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Hur används TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation som metod i grundskolan?  

 Hur stödjer metoden undervisningen? 

 Hur stödjer arbetet med TAKK läs- och skrivutveckling enligt 

pedagogerna? 
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4 METOD 
 

I föreliggande studie kommer kvalitativ intervju och observation att användas som 

metod till att samla in empiri. Exempel på en kvalitativ studie är att det samlas in 

data genom exempelvis intervju. Intervjuer bearbetas genom att försöka analysera 

vad intervjupersonerna menar samt vad de tänker. Kvalitativ intervju beskrivs som 

ett vanligt samtal men att samtalet har ett förbestämt fokus (Patel & Davidsson, 

2011). Trost (2012) berättar dock att det finns två alternativ att göra en studie på, 

antingen en kvalitativ eller en kvantitativ. Skillnaden mellan dessa två är att i den 

kvantitativa metoden brukar det ofta handla om siffror eller om att något är fler eller 

mer samt olika variabler av information. Kvalitativt beskrivs mer som att man har 

olika kategorier istället för variabler. Oftast har dock studier både kvantitativa och 

kvalitativa delar. Vidare försöker man sedan se mönster ifrån intervjuerna. Vid valet 

av att göra kvantitativ eller kvalitativ studie är det syftet av den som måste vara 

styrande av det valet (a.a.). Syftet med föreliggande studie och hur materialet 

samlades in innebär att det är en kvalitativ studie. 

     

4.1 Metodval 

 

Studien innefattar 3 intervjuer och två observationer. Intervjuerna spelades in för att 

vid senare tillfälle vara till hjälp vid bearbetningen av materialet. Observationerna 

ägde rum före intervjuerna av lärarna och skrevs ner löpande under de pass som 

observerades samt direkt efteråt. Den tredje intervjupersonen arbetar som 

hörselpedagog och har ingen egen klass och ingår därför inte i observationsarbetet. 

Patel m.fl. (2011) skriver vidare att observationer kan vara till hjälp vid att 

komplettera information som har samlats in på något annat vis. Som observatör kan 

man välja att genomföra observationen på olika sätt. Exempel på detta kan vara en 

ostrukturerad observation där det inte finns ett färdigställt observationsschema i 

förväg (a.a.). Syftet med detta är att samla in så mycket information som möjligt 

kring det aktuella ämnet.  

 

Patel m.fl. (2011) tar upp flera olika tekniker för att samla in information. De menar 

att vald teknik ska passa den frågeställningen man har, se till vilken tidsaspekten för 

undersökningen är samt vilka medel man har till sitt förfogande. I kvalitativ studie 

bearbetas ofta textmaterial om det exempelvis har genomförts intervjuer. Det kan 

även vara att bearbeta andra texter som exempelvis artiklar eller anteckningar ifrån 

observationer (a.a.). Metoden som valdes i föreliggande studie är intervju med 

berörda lärare och andra viktiga professioner för studien som hörselpedagog samt 

observation. Intervjuer möjliggör ett samtal där det även finns möjlighet till 

följdfrågor och på så vis kan intervjuaren få ut mer information än om de enbart hade 

besvarat en enkät. Patel m.fl. (2011) tar upp att när det kommer till intervju handlar 

det om att samla in information, vanligtvis genom personliga möten mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Mötet bygger på frågor som man vill ha svar på 

och det måste vara en villighet att delta i intervjun (a.a.).  
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4.2 Urval och genomförande 

 

På grund av svårigheter i att få fram lärare som arbetar med TAKK i grundskolan 

valdes det att göra få kvalitativa intervjuer med fördjupning samt observationer. 

Således finns det heller inget bortfall då de pedagoger som blev tillfrågade valde att 

ställa upp i studien. Lärarna och hörselpedagogen har kunskap och erfarenheter av 

metoden TAKK i undervisning och bland annat genom kurser. Hörselpedagogen 

kommer att delta i studien då denne kan bidra till studien i form av expertis inom 

ämnet. De andra som blev intervjuade arbetar som lärare i grundskolan. En arbetar 

som klasslärare i grundskolan och har en elev i sin klass som har CI implantat vilket 

gör att denne behöver tecken som stöd i undervisningen. Den andra läraren arbetar 

specifikt med en enskild elev som är behov av särskilt stöd. De ingår dock i en vanlig 

grundskoleklass, men arbetar oftast själva under lektionstid. Intervjuerna utspelade 

sig på två skolor i en mellanstor stad i Sverige samt på ett café. Lärarna arbetar som 

beskrivits tidigare med elever i grundskolan, eleverna är i åldrarna 7-10 år. 

Hörselpedagogen har ingen egen klass utan åker runt till olika skolor där pedagogens 

kunskap behövs. Det är pedagogernas erfarenheter och kunskap om metoden TAKK 

som är av betydelse.  

 

I studien genomfördes två observationer under ett antal lektioner på de olika 

skolorna. Observationerna gjordes för att se hur arbetet med TAKK finns i 

eleven/elevernas vardag och hur det används i det dagliga arbetet av lärarna 

tillsammans med eleverna. Detta för att skapa en förståelse för arbetet med tecken 

och metoden TAKK. Det är intervjuerna med pedagogerna som är det mest 

väsentliga i denna kvalitativa studie. Observationerna genomfördes också som ett 

stöd till intervjuerna. Avslutningsvis var observationerna även till nytta vid 

intervjuerna och vid följdfrågor.  

 

4.3 Etiska aspekter 

  

Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till som exempelvis anonymitet om 

intervjupersonen vill det. Syftet med intervjun måste klargöras och dess frågor (Patel 

m.fl. 2011). Alla intervjupersoner fick information om att de kunde vara anonyma 

samt frågan om att delta. Berörda intervjupersoner i studien var mer än villiga att 

delta i intervjun. Syftet samt intervjufrågorna fick de tydligt ta del av innan 

intervjuerna och observationerna ägde rum. I den aktuella studien har principer från 

Vetenskapsrådet (2011) tagits i beaktande. Där beskrivs det att de etiska principerna 

ska ses som en vägledning i forskningssyfte. Vidare beskrivs det om framförallt fyra 

krav som är väsentliga när man gör undersökningar och innan en studie genomförs. 

Dessa handlar om 1. Informationskrav, som innebär att den som forskar informerar 

om det aktuella ämnet och syftet med studien. 2. Krav på samtycke, där de som deltar 

har rätt att bestämma om de ska medverka eller ej. 3. Handlar om att de som deltar 

har rätt att vara anonyma på ett sätt så att obehöriga inte får reda på information om 

personuppgifter mm. Det sista kravet handlar om att det insamlade materialet som 

berör enskilda individer endast får användas som en del av forskningen (a.a.). 

Ovanstående punkter fanns med i arbetet med intervjuerna samt observationerna. 
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Alla pedagoger fick information om studiens syfte, möjlighet att delta eller inte i 

intervjuerna som beskrevs tidigare. Pedagogerna och även eleverna som deltog under 

observationerna är anonyma i studien genom att de behandlas konfidentiellt då deras 

namn eller skola inte finns med i studien, vilket de även fick information om att de 

skulle vara. Till sist är all information enbart för den föreliggande studiens syfte och 

forskning.  

 

4.4 Metoddiskussion  

 

Jag som intervjuare får inte vara dömande utan ska vara öppen för de svar som ges. 

Det finns risker att ta i beaktande, exempelvis om man som intervjuare gärna vill ha 

ett specifikt svar på frågorna. Detta anser jag inte fanns med som risk i föreliggande 

studie då jag enbart var nyfiken på resultatet och inte hoppades på något specifikt 

svar. Validiteten för studien anses vara relativt god då den har studerat det som var 

syftet. Dock måste hänsyn tas till att det är lärarnas och hörselpedagogens 

erfarenheter och kunskap som beskrivs och att metoden används i ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Därför kan studien inte ses som helt tillförlitlig i form 

av reliabilitet. Studien har även tolkats och bearbetats av mig som författare, det gör 

att resultatet i studien hade kunnat tolkas på andra sätt av någon annan.  

 

Valet av intervju är dock det bästa valet, för att det möjliggör att mer information kan 

komma fram i form av samtal och följdfrågor. Dock är det informanternas 

erfarenheter och kunskap som belyses i studien som beskrevs tidigare, därmed måste 

informationen läsas kritiskt. Frågeformulering är också väldigt viktigt att tänka på 

inför en intervju, hur frågorna är utformade och om de har en viss ordning för att få 

in så mycket information som möjligt. Vidare kritik mot intervju att ta i beaktande är 

ur vilken synvinkel informanterna ger sin information. Är det information om deras 

profession eller deras erfarenheter och uppfattningar om sin profession (Patel m.fl. 

2011). Intervjuerna som gjordes hade tydliga och öppna frågor. Lärarna och 

hörselpedagogen styrdes inte utan kunde fritt berätta utifrån frågorna och ämnet. Jag 

som intervjuare försökte ha ett öppet sinne och försökte hålla samtalet öppet och 

använde följdfrågor vid behov. Detta för att intervjun inte skulle styras åt ett specifikt 

håll mer än att hålla sig inom ämnet. Dimenäs (2008) skriver att det är den som 

intervjuar som bestämmer vilken riktning samtalet ska ta och ska se till att samtalet 

behåller fokus på ämnet. Dock ska inte intervjuare styra eller ställa frågor som är 

ledande. Här är det viktigt att den som intervjuar har ett öppet sinne till vad 

respondenten svarar och inte tänker ut svar i förväg vilket var ett förhållningssätt 

som försöktes ta i beaktande under intervjuerna. Det är vad respondenten säger som 

är det viktiga. Frågorna som används i en kvalitativ intervju beskrivs som öppna 

frågor, det betyder att frågorna inte har en stark ram att förhålla sig till och att det 

finns utrymme för följdfrågor i samtalet. Vid planeringen av en intervju måste det 

finnas ett tydligt syfte och vad som är det viktiga att få reda på (a.a.). Mötena 

utspelades genom en låg grad av standardisering. Trost (2012) beskriver att låg 

standardisering innebär att det finns möjlighet för variation på hur intervjufrågorna 

läses upp och man måste inte följa ordningsföljden på frågorna. Följdfrågor uppstår i 

svaren från den som blir intervjuad (a.a.).  
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Observationsmetoden som valdes var att göra en ostrukturerad observation vilket 

beskrivs av Patel m.fl. (2011) och innebär att skriva ner allt som kan ses under 

observationerna. Syftet med detta var för att kunna vara öppen och registrera så 

mycket information som möjligt. Författarna skriver dock att nackdelen med 

observation är att det inte går att hinna registrera allt som händer i de olika 

situationerna (a.a.).  

 

4.5 Analysarbetet 

 

Den insamlade empirin har tolkats och bearbetats. Det har varit ett induktivt arbete 

av empirin utan några färdiga kategorier. Däremot har det funnits med ett 

perspektivval, det sociokulturella som har styrt hur jag ska förstå resultatet.  

Analysarbetet gick till enligt följande:  

1. Efter observationerna bearbetades och sammanfattades det skriftliga 

insamlade materialet till en löpande text. Under observationerna skrevs enbart 

stödord ner som sedan var tvunget att utvecklas vid textbearbetningen. 

Observationerna ägde rum före intervjuerna. 

2. Efter varje intervju bearbetades intervjusvaren. Två av de tre pedagogerna 

hade besvarat en del av frågorna före intervjun skriftligt då de hade fått 

frågorna i förväg. Dessa svar tillsammans med min skriftliga text från 

intervjuerna bearbetades och sammanställdes. Varje intervjufråga 

sammanställdes för sig.  

3. Alla intervjuer spelades även in och detta material lyssnades på flera gånger 

och bidrog till mer information i det skriftliga arbetet under varje 

intervjufråga. Arbetet med att lyssna på intervjusamtalet gjordes i form av en 

transkribering av materialet. Allt skrevs inte ner utan enbart det som inte hade 

skrivits ner vid intervju tillfället. 

4. Analysarbetet tog sin utgångspunkt i att hitta signalord/fraser som 

intervjupersonerna använde ofta. Detta för att se vilka mönster som kunde 

återfinnas och bidra till ett resultat. I det arbetet användes olika färger för att 

hitta samma eller liknade signalord/fraser. Valet av metod med färgpennor 

underlättade arbetet. Observationerna bidrog också med information till de 

centrala teman som uppstod, de gav information som inte återfanns under 

intervjuerna.  

5. De signalord och fraser som hittades bidrog sedan till skapandet av centrala 

teman. Under dessa centrala teman bearbetades och analyserades 

informationen i form av mina tolkningar och bidrog till en avslutande analys i 

en löpande text med citat från lärarna samt hörselpedagogen.  

6. Avslutningsvis i analysarbetet fanns sociokulturella perspektiv närvarande.  
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5 RESULTAT  
 

I detta kapitel kommer resultatet av insamlat material att behandlas. Syftet med 

studien är för att belysa om TAKK som metod som ofta används inom 

specialpedagogiken, kan stödja elevers läs-och skrivutveckling i grundskolan. Vidare 

också inom vilka områden metoden skulle kunna fungera och hur den kan stödja läs-

och skrivutveckling.  Studiens frågeställningar kommer även i denna del att besvaras. 

 

5.1 Centrala teman  

  

Analysen av den insamlade empirin skapade följande övergripande centrala teman: 

Metodens användningsområde och stöd i undervisningen. Varje tema innehåller 

underrubriker och citat ifrån intervjuerna.  

 

5.2 Metodens användningsområde 

 

Metoden TAKK visade efter analysarbetet att den används främst vid alfabet och 

bokstavsinlärning. Det vill säga i den tidiga språkutvecklingen. Vidare att metoden 

gagnar alla elever i grundskolan och då inom läs- och skrivutveckling. Därför valdes 

rubriken, gagnar alla elever, att vara med under det centrala temat, metodens 

användningsområde.    

 

5.2.1 Alfabet och bokstavsinlärning 
 

Pedagogerna beskrev att barn lär sig alfabetet, bokstäver och att läsa snabbare om 

tecken används. Eleverna blir här mer delaktiga i lärandet genom att teckna. När 

metoden användes mest var vid läs- och skrivinlärning där bokstäver och alfabet var 

i fokus. Då används TAKK som metod och som ett stöd i lärandet för eleverna. Barn 

och elever lär sig exempelvis alfabetet snabbare, vidare beskrevs det att TAKK som 

stöd bidrar till att eleverna kommer ihåg bättre. 

 

”Barn lär sig alfabetet snabbare med hjälp av tecken.” 

”[…], vid läs-och skrivinlärningen ifrån förskoleklass upp till år 1-2 och att lära sig alfabetet.” 

”[…] läsinlärning, man kan ljuda bokstäver.” 

 

Eleverna får möjlighet att se bokstaven, höra och även känna den med händerna när 

de tecknar. Vidare beskrevs det av pedagogerna att det blir lättare att komma ihåg 

bokstav och ljud när eleverna får TAKK som stöd. Under observationerna visade det 

en tydlighet med att teckna bokstäver eller ord samtidigt som det ljudades, speciellt 

svåra bokstäver som låter väldigt lika. Lärare och elev förde en dialog där tecken var 
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ett stöd för eleven i dennes läs-och skrivinlärning men även inom andra 

ämnesområden i skolan. Under observation läste eleven en bok som innehöll både 

teckenbilder och ordbilder, tecken var ett stöd till talet och till att läsa.  Tecken bidrar 

till att barn kan lära sig att kommunicera tidigare, innan talet kommer flytande vilket 

är den stora anledning till att tecken används i förskolan där språket är i fokus som 

beskrevs av en lärare. Barnen kan göra sig förstådda snabbare genom att använda 

tecken i kommunikation med andra vilket alla pedagogerna tog upp under intervjun.  

 

5.2.2 Gagnar alla elever 
 

Pedagogerna beskrev hur arbetet med tecken stödjer alla elever i läs-och 

skrivutveckling och gör så att barnen och eleverna utvecklar sin språkliga förmåga 

snabbare. Återkommande under intervjuerna var att TAKK som stöd gagnar alla 

elever och inte enbart de som har en språkstörning av något slag.  

”Alla elever har nytta av det.”  

”Det är ett stöd för alla elever.” 

”[…] tecken är ett stöd för alla.” 

 

TAKK som metod beskrevs sammanfattningsvis av pedagogerna som att den kan 

användas för de som ett stöd för alla elever, för de som är hörselskadade, 

tvåspråkiga, språkstörning, språkförsening och som extra hjälp. 

 

5.3 Stöd i undervisningen 

 

Metoden visade sig vara ett stöd på olika sätt i undervisningen efter analysarbetet. 

Språket blev förstärkt och det skapades ett förtydligande av språket. Vidare 

möjliggjorde metoden att flera sinnen används och med det skapades även en ökad 

koncentration.  

   

5.3.1 Språket förstärks 
 

Alla pedagoger förklarade hur språket förstärks genom användandet av TAKK som 

ett stöd och komplement till det talade språket. Framförallt förstärker det läs-och 

skrivinlärning för barnen och eleverna. Som stöd används metoden hela tiden i 

undervisningen och som en del i att förstärka lärandet. Under observation var också 

detta tydligt då tecken användes hela tiden mer eller mindre.  

 

”Språket blir förstärkt med TAKK och ljudning.”  

”Det används framförallt i att förstärka läs-och skrivinlärning.” 

”TAKK förstärker arbetet med inlärning, allmänt lärande.” 
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Eleverna är väldigt delaktiga i sitt lärande och i användandet av TAKK. Även 

kommunikationen mellan lärare och elev blev mer levande genom att läraren 

förstärkte talet med tecken. Pedagogerna beskriver även att det allmänna lärandet 

förstärks och blir tydligare.  

 

5.3.2 Förtydligar 
 

Pedagogerna beskrev att läs-och skrivutvecklingen blir mer positiv och tydligare 

genom att använda bilder, tecken och tal tillsammans i ett samspel. Användandet av 

TAKK underlättar lärandet för eleverna då det blir ett förtydligande. TAKK 

möjliggör att eleverna kan ”se” språket genom tecknen samtidigt som de hör det. 

Vissa bokstavsljud är extra svåra såsom b-d, g-k eller f-v. TAKK hjälper till att 

förtydliga bokstäverna. Pedagogerna menade att TAKK som metod förtydligade 

ljudningen av bokstäver och ord. Talet tillsammans med tecken tydliggör språket, 

speciellt vid inlärning av alfabetet. Detta leder sedan vidare till utveckling av läs-och 

skrivkunskaper och barns/elevers språkutveckling. 

 

”TAKK underlättar inlärning då du kan ”se” på ordet”.  

”Det blir tydligare med tecken,[…].” 

”[…] tydligare att använda bilder, tecken och tal.” 

”Resultat som jag har sett är att allt blir tydligare för barnen eller eleverna.”  

”Bokstaverar med tecken och ljud, exempelvis S-O-L[…]” 

 

Resultatet visar genom att lärandet får stöd i form av förtydligande blir 

språkutveckling bättre och samtidigt utvecklas språket snabbare. Detta stöd var också 

tydligt under observationerna. Som exempelvis beskrivningen av ordet ”sol”, 

bokstaverar med tal och tecken tillsammans.  

 

5.3.3 Flera sinnen och en ökad koncentration 
 

Genom att använda TAKK i undervisning använder barn och elever flera sinnen. Det 

är både ljud, hörsel, tal och kroppsspråk som används. Detta beskrev pedagogerna 

som att det är till stor hjälp i att komma ihåg information bättre. Samtidigt skapar 

användandet med tecken en ökad koncentration då det är viktigt att se vad det är som 

tecknas och att den man ska teckna tillbaka till också är delaktig och koncentrerad. 

  

”Flera sinnen används[…], de blir mer koncentrerade[…]. ” 

”Flera sinnen arbetar tillsammans och gör så att det blir lättare att komma ihåg. ” 

”De blir mer koncentrerade[…].” 

”Flera sinnen används.” 
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Under observation var det tydligt att eleven använde både tecken (händer), syn och 

tal vid lärotillfällena, allt som stöd för lärandet. TAKK kan bara användas i samspel 

med andra och via en delaktighet i dialogerna som även var tydligt under 

observation. TAKK bidrog till att koncentrationen på det som skulle läras samt på 

lärare och elev ökade, då eleven var tvungen att vara uppmärksam på vad läraren 

tecknade och talade. Vidare informerades det om att även ljudnivån i klassrummet 

och i exempelvis matsalen har blivit lägre i och med användandet av TAKK. 

Eleverna behöver inte skrika till varandra utan koncentrerar sig på att teckna orden.  

 

5.4 Sammanfattning av resultatet  

 

Resultatet visade att flera sinnen och en delaktighet skapades om metoden används i 

undervisningen. Eleverna och lärarna uppfattar sig vara aktiva då de tecknar med 

händerna, lyssnar och talar. Vidare visade det sig att det är framförallt i 

alfabetsinlärning, bokstavsinlärning och vid ljudning som metoden är till stor fördel 

och för elever ifrån förskoleklass upp till ungefär år 2, och då i den tidiga läs-och 

skrivinlärningen. Resultatet visade att TAKK används mest i vissa läs-och 

skrivutvecklings situationer. Pedagogerna beskrev att de anser att eleverna lär sig 

alfabetet snabbare och genom att använda TAKK blir det lättare att komma ihåg 

bokstäverna. Vidare möjliggör metoden att ge extra stöd vid lärande av svåra 

bokstäver som exempelvis b-d eller f-v. Genom att använda TAKK förtydligas 

bokstäverna med tecken samtidigt som bokstäverna uttalas i ord.  

Metoden möjliggör också ett förtydligande av språket samtidigt som metoden 

förstärker språket.  Alla tre pedagoger ansåg att TAKK som metod gagnar alla elever 

och resultat som de har sett är att barn och elever lär sig alfabetet snabbare och med 

det lär sig läsa snabbare. TAKK som metod skapar utrymme som stöd till ett 

förtydligande av språket som bidrar till en kunskapsutveckling samt genom att 

använda flera sinnen vid inlärning.  
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6 DISKUSSION 
 

I kapitlet Resultat har undersökningens empiri analyserats och framhållits. I 

föreliggande kapitel avses det att diskutera och analysera resultatet utifrån studiens 

frågeställningar. I första delen kommer en diskussion utifrån resultatet att belysas 

och utifrån frågeställningarna. Avslutningsvis diskuteras pedagogiska implikationer 

och det kommer att ges förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Metodens användningsområde 

  

Lärarna och hörselpedagogen i studien anser att TAKK som metod och som ett stöd 

kan användas i grundskolan då metoden gagnar alla elever. De beskriver att TAKK 

förstärker inlärningen och allmänt lärande, metoden underlättar för barn och elever 

som behöver extra stöd och hjälp samt att det är ett stöd för alla elever. Vidare 

beskriver de även att de bara ser fördelar med TAKK på grund av de positiva 

effekter metoden bidrar med. Resultat som de hade sett var att eleverna verkar lära 

sig språket snabbare, alfabet, bokstäver och ljudning. Då TAKK förstärker och 

tydliggör språket. Vilket även styrks av Pehrssons (2010) forskningsresultat som 

visade att tecken som stöd gav goda kunskaper om språkljud hos eleverna. Det 

beskrevs även olika fördelar med att använda tecken som stöd som exempelvis 

mindre motorisk säkerhet jämfört med talet, kommunikationens hastighet sänks 

vilket bidrar till att fler hinner uppfatta vad som sägs, möjlighet att se till det visuella 

och fördela koncentrationsarbetet. Arbetet med tecken gjorde så att ljudnivån sänks 

samt att fler som har kunskap om tecken möjliggör att fler kan kommunicera med de 

som exempelvis har nedsatt hörsel (a.a.). Detta på grund av användandet av tecken 

som visuellt stöd. Visuellt stöd i läs-och skrivutvecklingen användes även av Cooper 

(2008) som genomförde olika experiment där just visuellt stöd var i fokus och bidrog 

till fler möjligheter att utveckla lärande(a.a.). Daniels (1997) använde teckenspråk i 

sin undervisning som stöd i att utveckla kommunikation vilka bidrog till positiv 

utveckling av språkkunskaper (a.a.).  

 

Om TAKK skulle bli en generell metod som används på Svenska grundskolor runt 

om i landet, vilka resultat skulle metoden kunna ha i ett längre perspektiv? Här finns 

det ännu stor forskningsbrist som kan tala om ifall det finns positiva resultat och 

vilka de i så fall kan vara i ett längre perspektiv. Vidare, kan TAKK verkligen vara 

en metod för alla elever som pedagogerna i studien beskriver, eller fungerar den bäst 

bara för de barn och elever med behov av särskilt stöd och mer inom 

specialpedagogiken. Blomqvist m.fl. (2006) skrev att det troligtvis inte finns en 

metod som passar för alla, utan en metod passar bättre för en elev än för en annan 

(a.a.). TAKK som metod kanske ändå kan användas för alla elever som en alternativ 

metod vid läs-och skrivutveckling, men att den skapar goda och positiva resultat hos 

några och ger mindre resultat hos andra elever. Även om alla elever i en klass inte är 

i behov av TAKK som metod skapar den ändå ytterligare möjligheter till att förstå 

språket vilket beskrivs av teckna.se, och detta är inte negativt för någon elev. Detta 

kan i sin tur skapa en mer individanpassad undervisning. 
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Pedagogerna beskrev alla att det är framförallt vid ljudning, bokstäver och vid 

alfabetsinlärnings som metoden är till stort stöd. En fundering är om det räcker att 

använda TAKK enbart inom dessa områden för lärande som en stark grund att stå på. 

Även om TAKK som metod enbart används i exempelvis förskolan, förskoleklass 

och upp till ungefär år 2 i skolan och i den tidiga språkinlärningen. Kanske metoden 

ha möjliggjort ett snabbare lärande som beskrivits tidigare och med det kan eleverna 

fortsätta sin utveckling snabbare. Heister Trygg (2010) menar att det är värt det då 

metoden skapar positiva effekter vid språktillägnandet (a.a.). Eleverna kan då också 

fortsätta att skapa ett lärande på en mer avancerad nivå som de annars kanske hade 

svårt för. Metoden har även då kanske lagt en grund för ett mer avancerat lärande 

inom läs-och skrivutveckling som skapar motivation till att vilja lära sig ännu mer, 

och på en mer avancerad nivå än vad de annars hade gjort. Eller kanske eleverna 

hade klarat sig lika bra utan, vilket föreliggande studie inte kommer att kunna ge svar 

på. Det är svårt att se effekterna av att använda TAKK i undervisningen i ett längre 

perspektiv och det behövs mer forskning inom ämnet för att se vilka effekterna kan 

vara.  

 

6.2 Stöd i undervisningen 

 

Det har även visats i studien hur arbetet med flera sinnen som stöd i undervisningen 

påverkar lärandet positivt och att det blir lättare att komma ihåg ny kunskap. Detta är 

något som metoden möjliggör om den används. TAKK som metod skapade också en 

ökad koncentration hos eleverna då de var tvungna att vara delaktiga för att förstå 

vad som tecknas och för att kunna teckna tillbaka. Pedagogerna i studien har vidare 

beskrivit hur arbetet med flera sinnen påverkar deras elever positivt och enligt deras 

erfarenheter gör att de utvecklar språkkunskaper snabbare. Vilket även styrks av flera 

författare i studien. Exempelvis Wagner Cook m.fl. (2008) och Goldin-Meadow m.fl. 

(2012) berättar att deras forskningsresultat visade att genom att använda gester 

(exempelvis handrörelser) i undervisningen som stöd, och som strategi att utveckla 

ny kunskap skapades positiva effekter för lärandet (a.a.). Genom att använda TAKK 

som stöd förstärks språket samt skapar ett förtydligande som resultatet visade på. Det 

är något som även återfinns hos SÖK (www.sokentrum .se). De menar att TAKK 

skapar utrymme som stöd till ett förtydligande av språket samt att genom att använda 

metoden används flera sinnen (a.a.). Även Tisell (2009) skriver att TAKK förstärker 

talet med hand- och armrörelser. Genom att använda tecken skapar man en möjlighet 

att höra språket, se det samt känna det (a.a.).   

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se) skriver att för en elev ska 

kunna nå mål som sätts upp för denne, krävs det att skolan anpassar sig och sin 

kommunikation efter de behov som eleven har och ger denne det stöd som behövs 

(a.a.). Pedagogerna i studien har anpassat sin kommunikation efter de behov som 

finns för att ge förutsättningar att utveckla läs- och skrivkunskaper och med det en 

mer individanpassad undervisning. Skolverket (2011) skriver att nya metoder måste 

hela tiden prövas och utvecklas (a.a.). TAKK kanske är nästa metod på tur att vara en 

av dem som prövas.    

http://www.spsm.se/
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Samspelet under en observation mellan en pedagog och dennes elev var väldigt 

positivt. Dock om pedagogen exempelvis skulle bli sjuk förminskas chanserna för ett 

positivt lärande, då andra runt omkring just denna elev inte använder tecken i 

undervisningen i samma utsträckning. Detta beskrivs som negativt av Heister trygg 

(2010) då hon menar att många runtomkring måste kunna och använda sig av 

metoden (a.a.). Detta kan vara ett hinder för att metoden kan användas i grundskolan 

i alla fall i nuläget då metoden ännu inte är tillräckligt känd ute på skolorna.   

 

Fortsättningsvis har det beskrivits inom sociokulturella perspektiv att vi använder oss 

av både fysiska och mentala verktyg för att ta till oss kunskap (Säljö, 2011), vilket 

TAKK möjliggör. Resultatet har visat att metoden skapar förutsättningar att använda 

flera sinnen som har beskrivits tidigare. Eleverna och lärarna är delaktiga och 

anpassar sin kommunikation och dialog genom att förstärka och tydliggöra med 

TAKK. Vidare att lärare och elev även samspelar i lärandesituationerna vilket var 

tydligt under observation och som resultatet visade och som återfinns i det 

sociokulturella. Dock har det även visats att lärandet är ett individuellt lärande och åt 

det kognitiva hållet om vad den enskilde individen lär sig. Som vid exempelvis 

bokstavsinlärningen och dess ljudning. Därför har det visats att sociokulturella 

perspektiv inte passar optimalt inom den föreliggande studien, då resultatet i studien 

drar åt lite olika håll inom språkperspektiv. Metoden kan dock möjliggöra en mer 

individanpassad undervisning där eleven är delaktig som resultatet visade vilket är 

ett av lärarens uppdrag och det sker i ett samspel. Samspel och delaktighet beskrivs 

inom sociokulturella perspektiv och anses vara viktigt för lärande (Säljö, 2011).   

 

Kritik till föreliggande studie är att den enbart bidrar med tre informanter samt att det 

är informanternas erfarenheter, uppfattningar och kunskap om metoden TAKK som 

belyses. Fler intervjuer om ämnet skulle bidra till en mer omfattande empirisk studie. 

Även fler observationer skulle behöva göras om ämnet för att se om det finns några 

effekter av metoden ute i verkligheten och där de använder metoden dagligen inom 

undervisningen i grundskolan. Det behövs även fler studier om hur metoden TAKK 

bidrar eller inte bidrar till att fungera som ett stöd för alla elever i deras 

språkutveckling i grundskolan. 

 

6.3 Pedagogiska implikationer 

 

En nackdel med metoden är att många måste kunna den i den omgivningen den ska 

användas för att lärandet ska bli så positivt som möjligt. Vidare att det är mycket 

kunskap och energi som lärarna måste kunna och ta till för att lära sig metoden bra 

och att den då även kanske används under en relativt kort period. En fråga som 

kommer upp är om det är värt att lägga all den energi och tid på att lära sig TAKK 

för så kort tid som den används som resultatet visade. Då inom alfabetsinlärningen 

med bokstäver och ljud, vilket innebär i den tidiga språkinlärningen. Återkommande 

är att det måste finnas mer forskning om metoden och vad dess effekter kan vara för 

att man som lärare ska vilja lägga den tiden på att lära sig ännu en undervisnings 

metod. Kunskap och erfarenheter är dock något som pedagogerna i studien har. 
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Efter att ha läst olika forskningsresultat som ingår i föreliggande studie och litteratur 

samt efter intervjuerna känns det självklart att användandet av flera sinnen borde 

bidra och hjälpa till att utveckla lärande positivt. Vidare att kunskapen troligtvis även 

då befästs snabbare. Därför kanske metoden TAKK kan vara bra att använda även i 

grundskolan som stöd för alla elever, även om den fungerar bättre för vissa elever än 

för andra elever. Det finns inte en metod som kan fungera optimalt för alla men en 

metod kan fungera och gynna alla elever mer eller mindre. Metoden TAKK används 

oftast inom det specialpedagogiska perspektivet utifrån barn och elever som är i 

behov av särskilt stöd i sin språkutveckling. En metod som är bra att använda inom 

specialpedagogiken kanske även kan användas inom grundskolan för att se till att det 

blir en skola för alla där alla elever har rätt till en mer individanpassad undervisning. 

Metoden kanske möjliggör just en mer individanpassad undervisning, en 

undervisning som bidrar till att alla elever når upp till målen i läroplanen. Om det ska 

kunna bli en mer individanpassad undervisning som varje elev har rätt till krävs det 

kunskap om olika lärandestrategier, metoder, teorier och stöd i arbetet att stödja alla 

elevers utveckling av kunskap. TAKK som metod och stöd kanske är en av de 

metoder som lärare i grundskolan kommer att använda sig av i framtiden och i deras 

dagliga arbete med att skapa goda förutsättningar inom läs-och skrivutveckling för 

eleverna. Effekterna, om det finns några, av att använda metoden i ett längre 

perspektiv är dock ännu okända. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

 

Frågor som har dykt upp under studiens gång och som pedagogerna i studien har 

varit inne på är hur TAKK kan användas för de som har ett annat modersmål än 

svenska. En vidare studie skulle vara hur barn och elever som kommer ifrån ett annat 

land kan lära sig att kommunicera snabbare genom att lära sig och använda TAKK. 

Hur skulle TAKK kunna bidra till att dessa elever lär sig det svenska språket? Skulle 

det gå snabbare än med de metoder som används idag? Kan TAKK skapa en trygghet 

i att kunna göra sig förstådd innan talet kommer automatiskt? Vidare behövs det mer 

forskning om TAKK och dess effekter i ett längre perspektiv. Fler pedagoger skulle 

behöva intervjuas och fler observationer skulle behöva göras för att verkligen se om 

TAKK har positiva effekter. Det skulle även vara intressant att intervjua både 

förskolepersonal och grundskolepersonal och jämföra deras erfarenheter med TAKK 

och se om ett samarbete skulle kunna utvecklas. Många förskolor arbetar redan 

mycket med TAKK och tecken som stöd i sina verksamheter. Det skulle vara 

intressant att höra deras åsikter om varför det oftast tar stopp i användandet av tecken 

när barnen och eleverna lämnar dem för grundskolan.  
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Bilagor 

Intervjufrågor  

1. Beskriv kortfattat ditt arbete.  

2. Hur använder du TAKK i ditt dagliga arbete med elever? 

3. Inom vilka områden/moment är det mest relevant att använda TAKK? 

4. För vem eller vilka elever tror du TAKK skulle vara till mest nytta för? 

5. Vilka resultat har du sett i arbetet med att använda TAKK?  

6. På vilka sätt har du upplevt att TAKK kan stödja just läs-och 

skrivutveckling? 

7. Hur ser du på TAKK som ett stödverktyg i relation till andra sätt att stödja 

lärande?  

8. Vilka fördelar ser du med TAKK? 

9. Vilka nackdelar ser du med TAKK? 

10.  Skulle du vilja se att man för in TAKK i det dagliga arbetet i grundskolan?       

Varför/varför inte? 

11.  Hur kommer det sig tror du att det är mer vanligt att använda tecken som 

stöd i förskolan men inte i grundskolan? 

12. Vad har du för utbildning inom TAKK? 

13. Vad har du för lärarutbildning? 

14. Vad använder du för stödverktyg i din undervisning? 

 

 


