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Förord 
Vi som utfört denna studie har sedan tidigare erfarenhet av tecken. En av oss har en nära 
anhörig som är döv och kan därför teckenspråk medan den andra har flerårig erfarenhet av 
arbete med TAKK som kommunikationsstödjande verktyg inom förskola, särskola och 
personlig assistans. Våra teckenkunskaper har givit oss möjlighet att utföra denna 
interventionsstudie och samtidigt inneburit att vi genomgående behövt reflektera över vår 
objektivitet för att säkerställa en kritisk granskning av de resultat som framkommit.  

I arbetet med denna studie har vi båda varit delaktiga under projektets samtliga 
delar. Planering och genomförande av interventionen samt skrivandet av rapporten har 
skett i ett nära samarbete mellan oss två. 

Vi vill rikta ett stort tack till läraren och eleverna i den deltagande klassen som givit 
oss möjlighet att utföra studien. Under arbetets gång har vi haft stor hjälp av vår 
handledare Carina Hermansson som med stort engagemang guidat oss när vi inte vetat 
vilken väg vi skulle gå, tack! Vi vill också tacka Åsa Wedin, gästprofessor vid 
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, Elin Jälmbrant, legitimerad logoped 
och universitetsadjunkt vid Umeå universitet, Ulrika Ivarsson, speciallärare med 
inriktning grav språkstörning och universitetsadjunkt vid Umeå universitet samt Märit 
Blomström, teckenspråkstolk, som alla givit oss tips och goda råd som fört arbetet framåt.  
  



 

Sammanfattning 
Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är ett 
kommunikationsstödjande verktyg som bygger på tecken från det svenska teckenspråket. 
Syftet med arbetet har varit att undersöka huruvida TAKK kan fungera som ett verktyg för 
att eleverna i en klass med språklig mångfald ska kunna använda sina språkrepertoarer för 
att förstå och göra sig förstådda i en svenskspråkig skolmiljö. Frågeställningarna 
behandlar lärare och elevers upplevelser av introducering och användande av TAKK. 
Studien utformades som en interventionsstudie och data samlades in med hjälp av 
intervjuer och observationer. Denna data analyserades därefter med hjälp av centrala 
begrepp inom translanguaging. Resultatet visar på att TAKK har potential att skapa en 
lugnare klassrumsmiljö och möjlighet att fungera som en språkstödjande bro i 
kommunikationen för elever och lärare. 
  
  
Nyckelord: Flerspråkighet, språklig mångfald, språkrepertoar, svenska som andraspråk, 
translanguaging. 
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1 Inledning 
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där människor med olika språk lever sida vid sida. 

Idag förflyttar sig människor mellan världens länder i en omfattning som aldrig tidigare 

vilket påverkar skolor och utbildningssystem (Cummins, 2017). År 2017 var 27,1% av 

eleverna i den svenska skolan berättigade till modersmålsundervisning (Skolverket, 2017) 

vilket innebär att det finns en språklig mångfald i många av Sveriges klassrum. 

För att tänka, inhämta ny kunskap och delta i sociala sammanhang är ett fungerande 

språk den viktigaste faktorn (Skolverket, 2018). I ett klassrum där all undervisning sker på 

svenska riskerar elever som ännu inte behärskar det svenska språket fullt ut att missa 

viktig information (Wedin, 2011). Detta kan göra att de inte har möjlighet att tillgodogöra 

sig undervisningen vilket utgör ett problem då skolan är skyldig att ge alla elever en 

likvärdig utbildning (Skolverket, 2018). När det talade språket inte räcker för att skapa 

förståelse behövs därför andra stöttande verktyg för att kommunikationen ska fungera. 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är ett 

kommunikationsstöd som bygger på tecken från det svenska teckenspråket men används 

tillsammans med och för att förstärka det talade språket och svenskans grammatik (Heister 

Trygg, 2010). Det är ett multimodalt uttryckssätt vilket innebär att det berör fler 

uttrycksvägar än bara tal, det är kroppsligt, visuellt och konkret, och således en 

kommunikationsmetod som låter hela kroppen vara delaktig i interaktionen och samspelet 

med andra människor. Denna uppsats kommer att behandla vilken potential för 

språkanvändning TAKK kan ha i en klass med språklig mångfald där varken lärare eller 

elever sedan tidigare är bekanta med arbetssättet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka huruvida TAKK kan fungera som ett verktyg för att 

eleverna i en klass med språklig mångfald ska kunna använda sina språkrepertoarer för att 

förstå och göra sig förstådda i en svenskspråkig skolmiljö. 
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1.2 Frågeställningar 

Hur upplever läraren i en klass med språklig mångfald att introducering och användande 

av TAKK i undervisningen påverkar språkanvändningen i klassen? 

  

Hur upplever elever i en klass med språklig mångfald att introducering och användande av 

TAKK i undervisningen påverkar kommunikationen i klassrummet?  
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2 Kunskapsöversikt 
TAKKs eventuella betydelse som kommunikationsstödjande verktyg för elever i språklig 

mångfald är ett relativt outforskat område. För att förstå TAKK och dess innebörd i detta 

sammanhang presenteras i detta avsnitt den kunskap som i dagsläget finns inom områdena 

vidgat språkbegrepp, TAKK och teckens betydelse för språkutveckling samt 

translanguaging. Till sist presenteras och motiveras uppsatsens teoretiska ramverk. 

 

2.1 Vidgat språkbegrepp 

Begreppet literacy, som ursprungligen betydde förmågan att läsa och skriva har under 

senare år fått en bredare betydelse där ett multimodalt synsätt på språkande växt fram 

(Björklund, 2008). Synen på språk och kommunikation har utvidgats till att inkludera 

exempelvis bilder, gester, ljud, film, symboler och tecken (Björklund, 2008) vilket gör att 

eleverna tillåts uttrycka och skapa mening på fler sätt. Detta gynnar särskilt barn i 

talspråkssvårigheter eller barn som inte helt tillägnat sig det svenska språket då det skapar 

förutsättning för en gynnsammare språkutveckling när budskap kan uttryckas och förstås 

med flera olika sinnen (DiCarlo, Stricklin, Banajee, & Reid 2001; Tonér, 2016). 

När språk tillåts vara mer än bara tal och skrift ges eleverna tillgång till fler 

symbolsystem för att uttrycka mening (Björklund, 2008). Sådana symbolsystem för att 

ytterligare stötta elevernas möjligheter att uttrycka sig på olika sätt och därmed utveckla 

sitt språk kan vara alternativ och kompletterande kommunikation, AKK (Heister Trygg & 

Andersson, 2009). Exempel på AKK kan vara bildstöd eller tecken som AKK, även kallat 

TAKK. Ett sådant multimodalt kommunikationsstöd underlättar för den sociala 

interaktionen då det skapar en konkret bild av språket samt tydliggör och avlastar 

arbetsminnet då en bild eller ett tecken stannar kvar längre än ett talat ord (Heister Trygg, 

2010). 
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2.2 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

TAKK är ett kommunikationsstöd som bygger på tecken från det svenska teckenspråket 

och används tillsammans med det talade språket för att förstärka de betydelsebärande 

orden (Heister Trygg, 2010; Tonér, 2016). TAKK är således inte ett språk i sig utan ett 

kompletterande verktyg som följer den svenska grammatiken och som används för att 

stödja kommunikationen och språket. Detta dels för att en individ ska kunna uttrycka sig 

och göra sig förstådd men även för att själv förstå vad andra vill kommunicera (Heister 

Trygg, 2010). Tecknen och talet fungerar som ett visuellt och auditivt stöd och de två 

uttryckssätten utgör en förstärkning av varandra. 

 

2.2.1 TAKK i praktiken 

Precis som med all ny språkinlärning (Enever, 2011) är det bra att introducera TAKK så 

tidigt som möjligt. Ofta introduceras TAKK tidigt för barn som har en funktionsvariation 

där det är rimligt att anta att en nedsatt kommunikationsförmåga kan uppstå. För barn med 

nedsatt kommunikationsförmåga eller små barn som ännu inte lärt sig tala utgör tecken en 

hjälp att uttrycka sig och kan stärka kommunikationen med omgivningen (Heister Trygg, 

2010; Tonér 2016). Även om det bästa är att introducera tecken tidigt, för att så snabbt 

som möjligt ge barnen möjlighet till stärkt kommunikation, är det aldrig för sent för att 

lära sig (Heister Trygg, 2010). 

Den som lär ut tecken bör kunna minst 30-50 stycken, men allra viktigast är att börja 

använda tecken oavsett hur många som behärskas (Heister Trygg, 2010). Tecken som är 

bra att starta med i en introducering är ord som används ofta och som kan användas för att 

beskriva händelser eller känslor till exempel: titta, tack, kom, glad, ledsen, arg osv. Vissa 

ord kan vara generella medan andra är mer individuellt anpassade men viktigt är att orden 

som introduceras är användbara varför det är en bra idé att urvalet av ord görs tillsammans 

med berörda personer i omgivningen. Vilka ord som tecknas beror på individen och var 

denne befinner sig i sin språkutveckling (Heister Trygg, 2010). 
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Under introducering och fortsatt användande av TAKK är det viktigt att rikligt 

stimulera med tecken och ord, att göra så kallade språkduschar under en längre period 

(Heister Trygg, 2010), precis som vid all språkinlärning (Keaveney & Lundberg, 2019). 

Förståelsen av ord kommer före användandet av dem och ett barn har tillgång till det 

talade språket långt innan denne kan bruka det. Samma princip gäller för tecken och även 

om mottagaren inte svarar är det viktigt att fortsätta teckna. Detta skapar dels förutsättning 

för att individen, på sikt, ska teckna samt utgör ett stöd för förståelsen och den fortsatta 

språkutvecklingen och är därför nödvändig att fortsätta med (Heister Trygg, 2010). 

 

2.3 Hur tecken kan gynna språkutveckling 

Det finns belägg för att användande av tecken är gynnsamt för barn i särskilda behov (se 

ex. Launonen, 2003) och som språkutvecklande arbetssätt för små barn som ännu inte 

börjat tala (se ex. Acredolo & Goodwyn, 2000). Med anledning av de positiva effekter av 

tecken som framkommit i tidigare forskning finns det motiv till att undersöka dess 

funktion som kommunikationsverktyg för att elever i språklig mångfald ska ha ytterligare 

möjlighet att använda hela sin språkrepertoar, vilket är ett relativt outforskat område. 

Större delen, 70 procent, av den information som utbyts i en kommunikativ situation 

förmedlas på andra sätt än verbalt (Wolfgang, 1984). När tecken används tillsammans 

med det talade språket aktiveras fler sinnen än hörseln (Tonér, 2016) då det är kroppsligt, 

visuellt och konkret. Således tillåts hela kroppen vara delaktig i interaktionen och 

samspelet med andra människor (Anderson, 2002; Heister Trygg, 2010). När även 

kroppen används som interaktionsverktyg ges mottagaren möjlighet att uppfatta budskapet 

med fler sinnen vilket, i en skolsituation, gör att läraren har lättare att fånga elevernas 

uppmärksamhet och säkerställa att budskapet går fram (Tonér, 2016). Eleverna får hjälp 

att fokusera på kommunikationen och tecknen hjälper dem att minnas då de blir som ett 

sorts bildstöd (Bruce, 2016; Gärdenfors, 2010) som i sin tur stödjer koncentrationen 

(Heister Trygg, 2010). 
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Den som tecknar samtidigt som den talar förtydligar sitt budskap genom att 

samtalstempot automatiskt sänks och när tecknen markerar de betydelsebärande orden ges 

mottagaren större möjlighet att förstå (Heister Trygg, 2010; Tonér, 2016). Speciellt i 

situationer när det talade språket är ett sådant som inte behärskas fullt ut av mottagaren 

utgör det långsammare samtalstempot en stöttning för att lättare följa med i samtalet 

(Gibbons, 2016). När talet dessutom förstärks med tecken underlättas även inlärningen då 

konkreta och visuella representationer för språket skapar större möjlighet att ta till sig ny 

kunskap (Bruce et al., 2016; Bruner i Imsen, 2006). Själva tecknens utformning utgör 

även dessa ofta en tydlig koppling till innebörden av orden de representerar och då många 

är utformade på så sätt att de liknar föremålet eller företeelsen de betyder blir språket mer 

begripligt. 

För ett barn som inte har det talade språket kan tecken som 

kommunikationsstödjande verktyg utgöra en möjlighet att uttrycka sig och göra sig 

förstådd vilket minskar frustration och missförstånd hos både barnet och dess omgivning 

(Heister Trygg, 2010; Tonér, 2016). Ett sätt att göra sig förstådd på ökar dessutom 

intresset för kommunikation och skapar en grund för vidare språkutveckling (Johansson, 

1996, 1997; Launonen, 2003). Flera studier fokuserar på teckens funktion för 

språkutvecklingen hos barn i förskoleåldern (se ex. Acredolo & Goodwyn, 2000) och barn 

i behov av kommunikationsstöd (se ex. DiCarlo et al., 2001). Dessa visar att 

teckenanvändande stärker språket och att dessa fördelar gäller oavsett om barnet har 

någon funktionsvariation eller inte (Acredolo & Goodwyn, 2000; DiCarlo et al., 2001). 

 

2.3.1 Förskolebarn 

Idag används tecken som kommunikationsverktyg allt oftare i de svenska förskolorna 

(Tonér, 2016). De allra yngsta barnens talade språk har knappt hunnit utvecklats när de 

börjar i förskolan och för att kunna interagera med personer i sin omgivning kan tecken 

fungera som ett kommunikationsverktyg då det inte kräver samma finmotorik som talat 

språk (Heister Trygg, 2010; Tonér, 2016). Tecken skapar således tillgång till ett konkret 
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sätt för barnen att kommunicera och på så sätt kunna påverka och vara delaktiga i den 

språkliga gemenskapen. 

Acredolo och Goodwyn (2000) kom i sin studie om teckenanvändande hos små barn 

fram till att de som fått kommunicera med hjälp av tecken låg mycket längre fram i sin 

språkutveckling än de barn som inte tecknat. Vid tre års ålder låg de som tecknat på 

samma nivå i sin språkutveckling som en fyraåring som inte tecknat och de tecknande 

barnen hade också lättare att inhämta ny kunskap när de blivit äldre (Acredolo & 

Goodwyn, 2000). Denna multimodala förståelse för språk där ord kan förstås och 

uttryckas muntligt, visuellt och kroppsligt ger en förbättrad språkutveckling (Daniels, 

2001) jämfört med en kommunikation där färre modaliteter samverkar (Heister Trygg, 

2010) och har visat sig vara gynnsamt såväl för små som för äldre barn (Daniels, 2001; 

Holmes & Holmes, 1980 i Emelie Cramér-Wolrath, 2015; Pizer, Walters & Meier, 2007; 

Reynolds, 1985). 

 

2.3.2 Barn i särskilda behov 

Teckens betydelse för barn i språksvårigheter har varit föremål för undersökning i flera 

studier. Launonens (2003) studie på barn som har Downs syndrom och språkliga 

svårigheter visar att tecken ger ett försprång i språkutvecklingen jämfört med de barn som 

inte fått använda tecken som kommunikationsstödjande verktyg. Barnen som tecknat hade 

ett starkare tal och språk samt en bättre motorik och en mer utvecklad social kompetens än 

de som inte tecknat, fördelar som följde med även när barnen blev äldre. Dessutom har det 

visats att barn som tecknar har ett större verbalt ordförråd än de som bara uttryckt sig med 

tal (Miller et al., 1991 i Tisell, 2009). Dessa positiva följder av teckenanvändande kan 

delvis härledas till att språk och kommunikation är något som behöver upplevas för att 

läras och att tecken utgör en konkret representation av språket som medverkar till att 

stärka språkutvecklingen (DiCarlo et al., 2001). 
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2.4 Translanguaging 

Translanguaging, eller transspråkande som termen ibland översätts till på svenska 

(Lindahl, 2015), innebär en dynamisk syn på språk där en individs olika språk ses som en 

samverkande helhet istället för separata system (Cummins, 2000; García & Wei; 2018). 

Denna helhetssyn på språk gör att en individs olika språk inte delas in i termer som 

exempelvis modersmål och andraspråk utan de språkliga kunskaperna ses på som en 

repertoar av språk (Cummins, 2000; García & Wei; 2018). Centralt i translanguaging är 

individens möjlighet att använda hela sin språkrepertoar i social interaktion och 

kunskapsinhämtning, en tro på att språken utvecklas i relation till varandra samt hur 

nyttjandet av hela språkrepertoaren stärker språkutvecklingen (Cummins, 2000; García & 

Wei; 2018). 

 

2.4.1 Translanguaging som teoretiskt ramverk 

I denna uppsats används translanguaging som teoretiskt ramverk och språkrepertoar som 

analytiskt begrepp för att förstå hur TAKK kan fungera som ett verktyg för att eleverna i 

språklig mångfald ska kunna använda sin språkrepertoar för att förstå och göra sig 

förstådda i en svenskspråkig skolmiljö. Ordet språkrepertoar är centralt i translanguaging 

och används i denna uppsats genom att resultatet analyseras med syfte att förstå huruvida 

TAKK påverkar elevernas möjligheter att använda sina språkrepertoarer i sin 

kommunikation. Genom att utgå från ett translanguagingperspektiv, grundat i García och 

Weis (2018) tankar om språkinlärning, där elevernas olika språk betraktas som en 

samverkande helhet istället för separata system, kan TAKK fungera som en bro i 

kommunikationen mellan elever och lärare i en klass med språklig mångfald. Exempelvis 

kan en elev med hjälp av tecknet för ledsen tala om att hen känner sig ledsen även om hen 

inte behärskar ordet på svenska. På så sätt möjliggör användandet av TAKK som 

kommunikationsstödjande verktyg att eleverna kan använda alla sina språkliga resurser i 

interaktionen med varandra.  
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Translanguaging omfattar samtliga uttryckssätt oavsett modalitet (García & Wei, 

2018) varför TAKK kan användas som ett verktyg för att ge elever i språklig mångfald 

tillgång till sin språkrepertoar. Denna utökade möjlighet till kommunikation skapar 

potential till en språkutvecklande interaktion mellan eleverna i klassrummet (Harvey, 

Goudvis & Wallis, 2010 i Gibbons, 2016) och de får större möjlighet att aktivt språka när 

de har tillgång till en omfångsrikare språkrepertoar (Lindahl, 2015). Även om TAKK inte 

är ett eget språk innebär det en språklig inlärningsbörda och utgör, förutom ett verktyg för 

att ge tillgång till språkrepertoaren, därtill en ny del av elevernas språkrepertoarer. TAKK 

låter eleverna använda sina språkliga resurser och kan fungera som ett verktyg för 

translanguaging och en motor för språkutvecklingen även om undervisningen är enspråkig 

på svenska (Lindahl, 2015). Åtkomsten till ännu ett multimodalt uttryckssätt bidrar 

dessutom till en möjlighet att kommunicera på ett nyansrikare sätt när mening kan 

uttryckas med hjälp av fler resurser (Danielsson, 2018; Heister Trygg, 2010; Lindahl, 

2015). Därtill fördjupas förståelsen för olika begrepp i och med att de kan förmedlas och 

förstås på flera olika sätt (Lindahl, 2015). 
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3 Metod 
Denna studie utformades som en interventionsstudie och datainsamlingen skedde genom 

observationer och kvalitativa intervjuer. En klass som tidigare var obekant med TAKK 

introducerades till arbetssättet under fem workshops, för att under följande sex veckor 

använda sig av TAKK i undervisningen. Studien har varit möjlig att genomföra tack vare 

vår teckenkunskap. Detta insiderperspektiv har samtidigt inneburit att vi genomgående 

behövt reflektera över vår objektivitet för att säkerställa en kritisk granskning av de 

resultat som framkommit.  

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Syftet med denna interventionsstudie var att undersöka huruvida TAKK kan fungera som 

ett verktyg för att eleverna i en klass med språklig mångfald ska kunna använda sina 

språkrepertoarer för att förstå och göra sig förstådda i en svenskspråkig skolmiljö. Därför 

var kriterierna för deltagande att det fanns elever i språklig mångfald i klassen, att TAKK 

inte redan användes i undervisningen, att läraren var intresserad av att aktivt och engagerat 

använda sig av TAKK i sin undervisning samt att elever och deras vårdnadshavare var 

villiga att delta. Om det i undersökningsgruppen inte funnits några elever i språklig 

mångfald hade forskningsfrågorna inte kunnat besvaras. På samma sätt hade inte någon 

förändring i språkanvändningen kunnat observeras om klassen redan arbetade med TAKK. 

Slutligen behövde lärare och elever vara intresserade av projektet och villiga att delta för 

att studien skulle kunna genomföras. 

Den lärare som tillfrågades var någon som vi både kände sedan tidigare. Då en av oss hade 

gjort sin verksamhetsförlagda del av utbildningen i hens klass visste vi att den stämde in 

på kriterierna om en klass med språklig mångfald där TAKK inte använts i 

undervisningen. Av praktiska skäl, exempelvis att frilägga tid från att leta en lämplig 

interventionsklass till att planera själva interventionen, tillämpades därför 

bekvämlighetsprincipen (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016) vid urvalet av 

deltagande klass. Detta gjorde också att vi kunde gå direkt in i en lärarroll utan att behöva 
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ägna mycket workshoptid åt att lära känna eleverna och läraren, de hade redan förtroende 

för oss. 

 

3.2 Materialbeskrivning 

Klassen som deltog i studien var en årskurs ett på en centralt belägen skola i en stad i 

norra Sverige. Klassen bestod av 16 elever, en klasslärare samt en elevassistent. Enligt 

läraren har ungefär en tredjedel av eleverna annat språk än svenska som dominerande 

språk i hemmet. 

 

3.2.1 Intervjuguider 

Frågorna i intervjuguiden utformades för att besvara arbetets frågeställningar som handlar 

om informanternas upplevelser av introduceringen av och arbetet med TAKK samt hur det 

påverkat kommunikationen och språkanvändningen i klassrummet.  

Intervjuguiden till den inledande intervjun med läraren utformades för att undersöka 

hur läraren upplevt introduceringen av TAKK och vilken potential för undervisningen hen 

trodde att tecken kunde få. Det fanns även frågor som syftade till att synliggöra eventuella 

svårigheter med arbetssättet som vi då kunde hjälpa läraren med under projektets gång. 

Till att börja med ställdes frågor som handlade om lärarens upplevelser under veckan då 

TAKK introducerats och därefter kom framåtsyftande frågor som behandlade 

förväntningar, hur hen planerade att använda tecken och tankar om hur eleverna kunde 

gynnas av TAKK. 

Inför den andra lärarintervjun utformades intervjuguiden för att synliggöra lärarens 

upplevelser av projektet och hur det varit att arbeta med TAKK. Frågornas teman 

behandlade vad läraren tyckt om arbetet, huruvida tecken använts i undervisningen, om 

hen sett någon nytta med tecken samt om läraren har för avsikt att fortsätta använda 

TAKK. 
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Inför de första elevintervjuerna konstruerades intervjuguiden för att lyfta elevernas 

upplevelser av veckan med workshops, om de använt sig av tecken när vi inte varit med 

samt vilka användningsområden de såg som relevanta för tecken. 

Intervjuguiden till de avslutande elevintervjuerna bestod av frågor i tre teman. Vad 

de tecknat, hur de använt sig av tecken samt vilka aspekter de upplevt som bra respektive 

mindre bra med TAKK. 

 

3.2.2 Observationsschema 

Observationsschemat strukturerades i fyra kategorier. Detta för att kunna se vem som tar 

initiativ till att teckna, i vilka situationer det tecknas, med vem elever och lärare tecknar 

samt om det är strukturord, exempelvis sitt eller läsa, eller kommunikationsord, 

exempelvis ”Vilken fin tröja du har”, som används.  

 

3.3 Design av interventionen 

Interventionen bestod av två faser där den första delen bestod av en vecka då arbetssättet 

introducerades genom workshops i TAKK. Den andra fasen bestod till största del av 

självständigt arbete där klassläraren, under sex veckor, själv fick använda sig av TAKK i 

sin undervisning. Dessutom ledde vi, efter lärarens önskemål, några repetitionspass där 

elever och läraren fick möjlighet att repetera samt lära sig några nya efterfrågade tecken 

(se bilaga 2). Under fas två utfördes även observationer och intervjuer för att undersöka 

hur arbetet fortskred. 

 

3.3.1 Workshops  

Workshoparna utfördes under en intensivperiod med en teckenlektion om dagen under en 

veckas tid. Varje arbetspass var mellan 45 och 60 minuter långt och både läraren och 

eleverna deltog. Under samtliga workshops användes en återkommande struktur för att 

eleverna skulle känna sig trygga och bekväma med vad som skulle hända (Hejlskov Elvén, 

2014; Kadesjö, 2010). Varje arbetspass inleddes med att alla tillsammans sjöng och 
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tecknade en God morgonsång. Därefter fick eleverna veta vad dagens lektion skulle 

innehålla, detta för att öka deras möjlighet att nå lektionens mål då de i förväg visste vad 

som förväntades av dem (Wiliam & Leahy, 2015). Efter det hölls en kort repetition av de 

tecken som bearbetats under föregående workshop innan arbetet startade. Till sist 

summerades dagens pass och eleverna fick veta vad nästa workshop skulle handla om. 

Med utgångspunkt i Lindström och Pennlerts (2016) förslag på planering av 

undervisning strukturerades workshoparna som lektioner med mycket fokus på 

elevaktivitet där eleverna själva skulle agera för att lära (se bilaga 2). Målet var att de 

skulle upplevas intressanta och att eleverna skulle vara aktiva och delaktiga. För att 

eleverna skulle orka hålla fokus under arbetspassen utformades lektionerna så att de inte 

behövde sitta stilla längre stunder och med fokus på lekar. Under workshopar och 

repetitionspass uppmuntrades dessutom eleverna att teckna mycket för att de skulle få 

uppleva orden på ett varierat sätt: visuellt, auditivt och motoriskt. Genom ett sådant 

användande av flera olika sinnen vid inlärning skapas förutsättningar för lärande (Bruce 

et. al., 2016; Gärdenfors, 2010) vilket ger en större chans att tecknen befästs och 

associeras till de ord och begrepp som de symboliserar. 

Klassläraren involverades i planeringen av workshoparnas innehåll och fick komma 

med önskemål på ämnesområden och specifika ord som skulle läras ut. Detta för att hen 

skulle känna att tecknen var användbara och därmed öka sannolikheten att de faktiskt 

användes även efter den inledande veckan (Heister Trygg, 2010). De ord och 

ämnesområden som valdes ut delades in i två kategorier, strukturord respektive 

kommunikationsord. Exempel på strukturord är tyst, vänta, sitt, först, sedan, sist samt 

skolämnen och andra ord som ofta används i skolan. Kommunikationsord innefattar 

ämnen som känslor, mat, färger och kläder.  

Då interventionen genomfördes under en relativt kort tidsperiod och endast en vecka 

fanns till förfogande för att lära ut tecken var en begränsning av vad som kunde läras ut 

nödvändig. I denna avgränsning togs hänsyn till både vad som är rimligt att hinna på fem 

lektioner i relation till vad som har potential att användas under skoldagen samt hur 
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mycket eleverna och läraren har möjlighet att komma ihåg. Dessutom planerades tid för 

repetition in då det är en viktig faktor för att eleverna ska känna sig trygga med att 

använda tecken (Keaveney & Lundberg, 2019). 

För att möjliggöra användande av tecken vid andra tillfällen än under workshoparna 

sattes bilder på de ord som bearbetats och hur de tecknades upp i klassrummet efter varje 

workshop (se bilaga 2). Dessutom fick läraren ett häfte med alla använda tecken samt 

ytterligare skol- och strukturord för att kunna påminna sig om hur tecknen såg ut och själv 

använda dem i sin undervisning. Vi fanns även tillgängliga för att stötta läraren och svara 

på frågor under hela projektets gång. Läraren avgjorde själv på vilket sätt och hur ofta hen 

ville använda tecken under skoldagen men uppmuntrades av oss att göra det så mycket 

som möjligt.   

 

3.3.1.1 Workshoparnas innehåll 
Under den första workshopen introducerades handalfabetet och en sång med tillhörande 

tecken. Handformerna i handalfabetet är återkommande i många tecken för ord, 

exempelvis tecknas ordet ”mat” med samma handform som bokstaven ”a” har. Vidare är 

alfabetet något som eleverna redan arbetar med i skolan och med anledning av detta valde 

vi att introducera tecken för eleverna genom handalfabetet. Sången fanns med som en 

återkommande uppstart på dagen under hela projektet, både när vi var där och när läraren 

själv startade skoldagen på morgonen. Texten i sången var dessutom upprepande och 

innehöll ett fåtal tecken vilket skapade en större möjlighet för eleverna att befästa dem.  

Vid workshop två stod känslor, djur och upplevelser av tecken i fokus. För att på ett 

intresseväckande sätt presentera tecknen för djur blev eleverna och läraren tilldelade 

tecknet för ett djur som börjar på samma bokstav som de själva vilket verkade uppskattas 

av eleverna. Tecknen för dessa djur kunde sedan exempelvis användas av läraren istället 

för att med rösten säga elevernas namn när hen skulle berätta vem som fick ställa sig i 

matkön. Känslorna presenterades genom att eleverna först fick gestalta och visa hur olika 

känslor ser ut. Därefter adderades tecknen för känslorna och de fick teckna exempelvis 

”arg” argt och ”glad” glatt. Detta för att eleverna skulle uppleva tecknen och lättare kunna 
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koppla ihop tecknet med den känsla det representerade. Inledningsvis hade vi planerat för 

att introducera tecknen för 12 känslor. Detta hanns dock inte med så vi valde ut de åtta 

känslor som vi ansåg vara mest användbara (se bilaga 2).  

Den tredje workshopen fokuserade på kläder, färger och orden sitt, stå, ligg, hoppa, 

och stopp. Dessa områden valdes ut för att det är vardagsnära ord som eleverna kan 

använda även utanför skoltid. Orden lärdes ut genom lek där eleverna fick ge uppdrag till 

varandra. Under passet var det några elever som var väldigt fokuserade på varandra och 

verkade söka bekräftelse på om det var ”okej” att teckna eller inte. Eleverna förstod det vi 

och deras klasskamrater tecknade men stundvis var det svårt att motivera dem till att 

själva teckna. Därför planerades följande workshop för att på ett ännu bättre sätt försöka 

motivera alla elever till att aktivt teckna. Då läraren uttryckte att eleverna tyckte att det var 

väldigt roligt att teckna och att hen under varje workshop märkte att de lärde sig mer och 

mer bestämde vi oss för att introducera fler nya ord under nästa pass även fast några elever 

var ofokuserade under denna workshop. Detta för att ge eleverna möjlighet att sätta ihop 

tecken till meningar och få större användning för de tecken de lärt sig.  

Under workshop fyra bearbetades områdena frukter, veckodagar samt skolord och 

siffror. Detta pass var under dagens första lektion vilket gjorde att vi på ett naturligt sätt 

kunde presentera tecken för skolord, veckodagar och siffror under samlingen. I ett försök 

att engagera alla elever till att teckna valde vi att på ett lekfullt sätt låta dem repetera orden 

som bearbetats under tidigare workshops. Eleverna delades in i grupper och fick, på var 

sin sida om ett fönster, teckna till en annan grupp som fick gissa vad de sa. Detta 

uppskattades stort av alla elever och de var väldigt aktiva i sitt tecknande. Till sist 

användes fruktstunden till att presentera tecken för frukter.  

Vid den sista workshopen bearbetades ord som idag, igår, imorgon, först, sedan och 

sist och tidigare workshops innehåll repeterades. I samband med att vi pratade om 

veckodagarna under samlingen introducerades de nya begreppen. Därefter reflekterade vi 

över och pratade om vilka tecken eleverna och läraren hade lärt sig under veckan för att 

synliggöra att både elever och lärare lärt sig väldigt mycket under kort tid. För att aktivera 
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eleverna hölls sedan en rörelsepaus där begreppen först, sedan och sist användes. Eleverna 

fick ställa sig bakom sina stolar varpå de skulle utföra uppmaningar vi gav, exempelvis 

”först sitta, sedan stå, sist hoppa”. Uppmaningarna skedde endast med tecken för att fånga 

elevernas uppmärksamhet. Efter detta fick eleverna, i par, bokstavera sina namn till 

varandra med hjälp av tecken. Detta fungerade bra men det hade varit bättre att låta dem 

fortsätta arbeta med uppmaningar istället då några av eleverna snabbt tappade intresset. 

Erfarenheten vi tog med oss från detta var vikten av att hålla eleverna engagerade och det 

var något vi hade i åtanke vid planeringen inför repetitionspassen.  

 

3.3.1.2 Repetitionspass  
Repetitionspassens syfte var att ge eleverna och läraren chans att öva på och befästa sina 

teckenkunskaper samt möjlighet att ställa frågor. De planerades med fokus på att eleverna 

skulle vara aktiva i sitt tecknande och tycka att passen var lustfyllda (se bilaga 2).  

Under första repetitionspasset introducerades tecken för lunchord som elever och 

lärare efterfrågat. Vidare repeterades tecknen för de frukter och färger som bearbetats 

tidigare. Resterande tre repetitionspass innehöll enstaka nya tecken och större delen av 

tiden ägnades åt att, genom lekar, öva på de tecken som bearbetats under workshoparna. 

 

3.3.2 Intervjuer 

Under de sju veckor som interventionen pågick intervjuades läraren och eleverna vid två 

tillfällen. Syftet med intervjuerna var att ta del av informanternas tankar, upplevelser och 

reflektioner, inte att skapa en stämning där de kände att de måste svara rätt. Detta för att vi 

som intervjuledare skulle ha möjlighet att följa med i samtalet på ett naturligt sätt och inte 

vara styrda av ett strikt frågeformulär. Vi ville låta informanternas ord bilda underlag för 

följdfrågor och diskussion varför kvalitativa intervjuer med öppna frågor valdes som 

intervjumetod. Då intervjutillfällena eftersträvade en så bekväm och vardaglig stämning 

som möjligt öppnade det för utförligare svar (Tjora, 2012) och större möjlighet att förstå 

informanternas tankar och upplevelser (Leppänen, 2011, Kapitel 17). På grund av att 
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intervjuerna styrdes av det informanterna sa minskar dock möjligheten att upprepa samma 

intervju vilket ofta åberopas av kritiker vid argumentationer mot intervjumetoden (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Å andra sidan riskerar intervjudatan att inte täcka in hela spektrat av 

informanternas tankar och upplevelser när en strikt intervjuguide används och inte frångås 

(Christoffersen & Johannessen, 2015) varför intervjuerna ändå utformades på detta sätt. 

Efter den inledande veckan intervjuades läraren och eleverna med syfte att 

synliggöra deras tankar och upplevelser av introduktionen av TAKK samt få underlag till 

slutintervjuer. Läraren intervjuades individuellt medan elevintervjuerna utfördes i mindre 

fokusgrupper om vardera tre till fyra elever. Eleverna intervjuades i grupp då intentionen 

var att synliggöra gruppens samlade tankar om och upplevelser av projektet, inte att samla 

in enskilda åsikter, samt möjliggöra för eleverna att ta stöd av varandra i samtalet (Fangen 

& Sellerberg, 2011; Tjora, 2012). Frågorna som ställdes syftade till att synliggöra 

informanternas upplevelser av användandet av TAKK, vilka möjligheter och eventuella 

svårigheter som finns och om arbetssättet tros kunna ha inverkan på kommunikationen i 

klassrummet (se bilaga 3). Under samtliga intervjuer deltog vi båda som samtalsledare, en 

av oss ställde de förberedda frågorna och den andra fokuserade på att ställa eventuella 

följdfrågor. Detta skapade i dynamik i samtalet och gav oss möjlighet att dela upp 

ansvaret mellan varandra (Tjora, 2012). 

Under interventionens sista vecka utfördes återigen intervjuer med läraren och 

eleverna. Syftet var att synliggöra upplevelserna av att arbeta med TAKK och om tecken 

på något sätt haft en inverkan på språkanvändningen och klassrumskommunikationen. 

Denna gång ställdes delvis samma frågor som under de inledande intervjuerna men även 

reviderade samt nya frågor baserade på observationerna och svaren från de tidigare 

intervjuerna (se bilaga 4). Precis som vid det första intervjutillfället delades eleverna in i 

fokusgrupper men med vissa förändringar i gruppsammansättningen. Detta utifrån hur 

samspelet hade fungerat under första intervjun samt för att få möjlighet till en ytterligare 

dimension i svaren i och med den nya gruppdynamiken. 
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Elevintervjuerna skedde under skoldagen i grupprum anslutande till elevernas 

klassrum och tog ungefär 20 minuter vardera. Informanter och intervjuledare satt under 

samtalet tillsammans runt samma bord. Då intervjuerna hölls i en för eleverna bekant 

miljö skapades större förutsättningar för dem att känna sig trygga. Detta, tillsammans med 

att frågorna var utformade för att passa barn, ökade möjligheten att undvika problem i 

intervjusituationerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtalet spelades in med hjälp av 

mobiltelefonens ljudinspelningsfunktion. Istället för att fokusera på att föra anteckningar 

möjliggjorde detta att uppmärksamheten kunde riktas mot eleverna och det pågående 

samtalet. Information som inte kunde fångas av ljudupptagningen, exempelvis när 

eleverna tecknade, blickar och kroppsspråk, sammanställdes skriftligt i direkt anslutning 

till varje enskilt intervjutillfälle. Eleverna förbereddes genom att gruppindelningen, samt 

när och i vilken ordning de skulle intervjuas, skrevs upp på klassrummets whiteboardtavla. 

Detta för att skapa en känsla av trygghet hos eleverna (Hejlskov Elvén, 2014; Kadesjö, 

2010) vilket är viktigt i en intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Till skillnad från elevintervjuerna utfördes intervjuerna med läraren efter skoltid i 

skolans lärarrum. Även dessa intervjuer spelades in med mobiltelefonens 

ljudinspelningsfunktion för att ge ett naturligare flyt i samtalet istället för att vi skulle 

fokusera på att föra anteckningar. Precis som vid elevintervjuerna skrevs intryck och 

reflektioner ned i direkt anslutning till intervjutillfällena. 

 

3.3.3 Observationer 

Syftet med observationerna var att skapa underlag för de avslutande intervjuerna (Fangen 

& Sellerberg, 2011) samt att få ett helhetsperspektiv på och information om hur TAKK 

användes under skoldagen. Därtill utgjorde observationsdatan komplement till den 

information som framkom under intervjuerna (Christoffersen & Johannessen, 2015; 

Fangen & Sellerberg, 2011). Observationerna var deltagande, eller snarare så kallat 

interaktiva (Tjora, 2012), då vi under tiden vi observerade interagerade med eleverna när 

de pratade med oss eller bad oss om hjälp under lektionerna. Vi gjorde i dessa situationer 
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bedömningen att det hade stört skolaktiviteterna och tagit mer uppmärksamhet från läraren 

och lektionsstoffet om vi inte gjort det då en helt passiv observatörsroll kan uppfattas 

märklig (Tjora, 2012). 

Under interventionen har den deltagande klassen observerats under en lektion, en 

rast samt i samband med lunchen vid tre olika tillfällen: i början, i mitten och i slutet av 

projektet. Detta för att se om tecken användes på olika sätt under olika delar av skoldagen. 

För att kunna samla in så mycket data som möjligt delades fokuset under observationerna 

upp så att en av oss studerade läraren medan den andra fokuserade på eleverna. Den som 

observerade läraren satt längst bak i klassrummet. Den med elevfokus satt placerad vid 

ena långsidan av klassrummet. Dels för att få överblick över alla elever och för att inte dra 

deras uppmärksamhet från läraren som stod längst fram. Denna uppdelning gjordes för att 

på bästa sätt utnyttja att vi var två observatörer och säkerställa att vi inte tittade på samma 

personer och då riskera att missa andra viktiga händelser. 

Efter observationerna sammanställdes fältanteckningarna och övriga reflektioner om 

det som observerats skrevs ned för att säkerställa att all viktig information bevarades. 

Denna bearbetning av observationsdatan gjordes i direkt anslutning till 

observationstillfällena för att undvika att betydelsefull information glömdes bort 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

3.4 Etiska överväganden 

Studien följde vetenskapsrådets forskningsetiska principer om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002) och det 

fanns inga risker med att delta i studien. Läraren i klassen samt eleverna och deras 

vårdnadshavare hade inför studien fått skriftlig information om dess innebörd och vad 

insamlad information skulle användas till samt att det var frivilligt att delta och att deras 

medgivande när som helst kunde dras tillbaka (se bilaga 1). I samma 

informationsdokument hade elevernas vårdnadshavare dessutom fått lämna skriftligt 

samtycke till att deras barn deltog i studien. 
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Den data som samlades in under observationer och intervjuer behandlades så att 

ingen obehörig kunde komma åt den och efter analys och färdigställt arbete raderades allt 

digitalt material och fysiska dokument förstördes. Vid datainsamlingstillfällena 

antecknades ingen personlig information. Inga namn eller vem som sagt eller gjort vad 

noterades utan eleverna observerades och intervjuades som grupp. 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Intervjudatan transkriberades och bearbetades därefter genom en stegvis deduktiv-induktiv 

metod, SDI (Tjora, 2012). Läraren och elevernas intervjuer bearbetades och analyserades 

var för sig med utgångspunkt i en innehållsanalys i fyra steg (Graneheim & Lundman, 

2004). Alla intervjuer transkriberades och skrevs ut på papper vilket gav oss möjlighet att 

lägga ut materialet framför oss och få en tydlig överblick över rådatan. Därefter 

markerades de meningsbärande passager gällande kommunikation och språkande i relation 

till TAKK som fanns i informanternas uttalanden. De citat som markerats grupperades i 

olika färgkategorier för att urskilja variationen och mönstren i informanternas svar. 

Citaten i varje färgkategori skrevs sedan ihop och bildade på så sätt olika teman. 

Exempelvis placerades citat där informanterna berättade att de tecknat med varandra i 

temat ”Kommunikation” och lärarens berättande om hur hen blivit medveten om kroppens 

delaktighet i kommunikationen i temat ”Medvetenhet”. Efter det komprimerades antalet 

kategorier ytterligare genom att teman som behandlande liknande områden, exempelvis 

”Positiv känsla” och ”Nyfikenhet”, lades ihop och det är de slutgiltiga temana som utgör 

resultatdelens underrubriker. 

 

3.6 Metoddiskussion 

För att undersöka lärarens och elevernas intryck och upplevelser av att introducera och 

arbeta med TAKK valdes kvalitativa intervjuer med öppna frågor samt observationer som 

datainsamlingsmetoder. Under intervjuerna eftersträvade vi att skapa ett så naturligt och 

avslappnat samtalsklimat som möjligt. Att intervjuerna spelades in istället för att 
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informanternas svar antecknades möjliggjorde för oss som intervjuledare att vara mer 

delaktiga i samtalet och själva bidra till en vardagligare stämning. Dock kan det, som 

informant, upplevas obekvämt att bli inspelad vilket kan göra det svårt att uttrycka sig 

(Trost, 2010), vilket märktes under en elevintervju. Samtidigt fanns en risk att information 

förlorats om enbart anteckningar förts, speciellt under elevintervjuerna då det vid flertalet 

tillfällen var många som pratade samtidigt. För att säkerställa att det som sades under 

intervjuerna bevarades valde vi därför ändå att spela in dem.  

Läraren intervjuades individuellt men då vi var intresserade av elevernas åsikter som 

grupp skedde elevintervjuerna i fokusgrupper. Detta möjliggjorde för eleverna att ta hjälp 

av varandra i samtalet (Fangen & Sellerberg, 2011; Tjora, 2012) men samtidigt fanns det 

en risk för grupptryck när eleverna förväntades svara inför varandra (Trost, 2010). En 

annan nackdel med gruppintervjuer kan vara att blyga elever inte kommer till tals (Trost, 

2010). Dessa nackdelar var något vi hade i åtanke när vi utformade grupperna och då en 

av oss kände eleverna sedan innan fanns förutsättningar för att utforma fungerande 

grupper. 

I klassen fanns flera elever som enligt läraren hade annat språk än svenska som 

dominerande språk i hemmet. Då intervjuerna hölls uteslutande på svenska, med stöd av 

TAKK, kan dessa elever ha missgynnats eftersom svenska inte är deras dominerande 

språk. Syftet med intervjuerna var att synliggöra informanternas upplevelser av hur TAKK 

påverkat kommunikationen och att då hålla intervjuerna på ett språk där vissa elever 

riskerade att inte förstå allt som sades var problematiskt. Samtidigt hade vi inte kunnat 

göra på något annat sätt då vi inte behärskar de språk som eleverna talar i hemmet. 

 

3.6.1 Workshops 

Workshoparna utfördes under en intensivperiod med en teckenlektion om dagen under en 

veckas tid. Visserligen kan det vara svårt att under en så kort tid lära sig och komma ihåg 

alla tecken men samtidigt är det viktigt att stimulera rikligt med tecken (Heister Trygg, 

2010) och använda sig av språkduschar när man lär sig nya ord (Keaveney & Lundberg, 
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2019).  Under intervjuerna med läraren framkom att hen tyckte att det var väldigt roligt 

och inspirerande att arbeta med TAKK men att hen önskat att hen behärskat fler tecken för 

att på ett bättre sätt kunna använda sig av TAKK i undervisningen. I efterhand kan vi se 

att det hade det varit fördelaktigt om läraren kunnat mer än eleverna och inte fått lära sig 

samtidigt som dem. Istället kunde läraren introducerats för TAKK i förväg för att bättre 

kunna stödja eleverna. 

Under repetitionspassen bearbetades ord som förekommit under workshoparna, men 

även några nya ord introducerades för att tillmötesgå önskemål från lärare och elever. 

Detta gjorde visserligen att deras inlärningsbörda ökade men samtidigt gav det dem 

möjlighet att använda sig av fler tecken i sitt språkande. Om nya tecken inte hade 

introducerats under dessa tillfällen hade läraren och eleverna fått större chans att befästa 

de ord som redan presenterats. Detta hade varit positivt då det medfört en ännu större 

trygghet i användandet av tecknen. Vi gjorde dock bedömningen att elevernas nyfikenhet 

och intresse för nya tecken var viktig att uppmuntra för att bevara intresset och 

engagemanget för det nya kommunikationssättet, och mötte därför deras önskemål.  
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4 Resultat och analys 
Resultatdelens underrubriker är de teman som utkristalliserade sig efter att den insamlade 

datan transkriberats och relevanta passager plockats ut och grupperats. För att besvara 

arbetets första frågeställning: Hur upplever läraren i en klass med språklig mångfald att 

introducering och användande av TAKK i undervisningen påverkar språkanvändningen i 

klassen? presenteras lärarens erfarenheter av och tankar om introducering av och arbete 

med TAKK åtföljt av en analys. Därefter beskrivs och analyseras elevernas reflektioner 

om att kommunicera med hjälp av tecken för att besvara arbetets andra frågeställning: Hur 

upplever elever i en klass med språklig mångfald att introducering och användande av 

TAKK i undervisningen påverkar kommunikationen i klassrummet? Intentionen med 

elevintervjuerna var att synliggöra elevgruppens upplevelser av TAKK och för att belysa 

bredden i elevernas svar presenteras några citat. Dessa har då kodats (ex. Elev A, Elev B 

etc.) för att behålla elevernas anonymitet. 

 

4.1 Lärarens upplevelser av TAKK 

Vid bearbetningen och transkriberingen av intervjuerna med läraren kategoriserades de 

relevanta passagerna i fem olika teman: användbarhet, medvetenhet, kommunikation 

lärarens känslor för TAKK samt klassrumsklimat. Nedan presenteras lärarens upplevelser 

av introducering och användande av TAKK vilket följs av en analys av resultaten.  

 

4.1.1 Användbarhet 

Läraren beskriver olika aspekter av vilka förväntningar hen har inför användandet av 

TAKK samt vilken potential hen ser för införandet av tecken i undervisningen. Redan 

efter en veckas arbete beskriver läraren att hen ser att TAKK möjliggör en kommunikation 

där flera sinnen tillåts samverka och att det skapar ett aktivt uttryckssätt. 
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För jag tänker att man kan använda det mycket så [...] tydlighet, hitta fler sätt att 

uttrycka sig. Du blir ju aktiv, du behöver använda fler sinnen och det tror jag är bra 

för dem att använda andra delar i hjärnan. 

 

Få lite ledtrådar kan ju vara en sak. Tydliggörande för dem är det ju också, 

instruktionerna blir mer tydligare. Det blir mer kropp, alltså en kroppskänsla i det 

hela som man lägger till. 

  

Att flera sinnen, större delen av kroppen och andra delar i hjärnan än de som används vid 

tal, tillåts samverka i kommunikationen menar läraren skapar aktivitet. Denna aktivitet är 

både kroppslig, i och med att kroppen aktiveras, och mental då fler sinnen används. Detta 

kan i sin tur medföra en tydligare kommunikation vilket läraren menar är fördelaktigt för 

alla elever i klassrummet. I synnerhet diskuterar hen hur det kan stärka förståelsen för 

elever i särskilda behov samt elever som inte helt tillägnat sig det svenska språket än. För 

dessa elever menar läraren att tecknen kan vara ett sätt att uttrycka och förstå budskap på 

fler sätt då ett visuellt komplement till det talade språket utgör en stöttning för 

kommunikationen. 

  

När man visar tecknen så visar man ju även känslan i tecknet. Det är ju svårt att inte 

göra arg arg eller glad glad. Man blir ju tydligare när man även ska visa med tecken 

hur man vill att det ska framgå. 

  

Och även för de andra barnen som inte har det svenska språket naturligt, eller att de 

håller på att lära sig det också. Visst då kan man tänka att ja men ett till språk men 

det kanske inte har med det att göra, men det kanske har med att göra att men då kan 

jag iallafall visa en känsla, det känns här. 

  

Eleverna kan alltså på detta sätt förmedla budskap, även om de inte har möjlighet att göra 

det med talade ord, genom att visa dem. Tecken blir ett hjälpmedel för att uttrycka känslor 

och således finns det möjlighet att uttrycka just känslor och andra ord som eleverna ännu 
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inte tillägnat sig. Denna visuella förståelse för begrepp som förmedlas med tecken blir till 

en bro i kommunikationen och ett verktyg för att kunna interagera oavsett om eleverna 

kan orden på svenska eller inte. 

Vidare utvecklar läraren sina tankar om TAKKs potential som ett verktyg vid 

språkinlärning inför den kommande engelskundervisningen. Hen pratar om att de tecken 

som eleverna lärt sig och som nu används i den dagliga undervisningen senare kan stötta 

dem i inlärningen av engelska ord. Detta eftersom de redan har en visuell förståelse för 

begrepp som senare kommer att presenteras på ett nytt språk. 

  

Sen tänker jag egentligen borde det vara ganska användbart på engelskan egentligen 

ännu mer. Att när man ska prata med dem, orden där, att man visar. Jag tänker att där 

borde det ligga mer i trousers *tecknar byxor* [...]. Du tänker för att de har det 

tecknet? Ja. Då har de ju det i sin, de vet att det är byxor och på engelska heter det 

trousers. Eller green *tecknar grön* jag kan ju säga det och de förstår vad det är för 

något än att jag bara säger green. Är det matlåda eller är det grön, vad var det? Det 

måste ju vara en enorm hjälp, hoppas jag! Men jag har inte provat det så himla 

mycket. 

  

Återigen reflekterar läraren över den bildliga förståelsen för begrepp som eleverna får 

genom TAKK och hur det kan ligga till grund för språkinlärning. Tecknen för ord som 

används i den dagliga undervisningen utgör en bro i begreppsförståelsen och är på så sätt 

ett hjälpmedel för att eleverna ska tillägna sig det nya språket. 

 

4.1.2 Medvetenhet 

Under intervjuerna uttryckte läraren att arbetet med TAKK har skapat en större språklig 

medvetenhet hos hen själv. Den ökade insikten i det egna språkanvändandet handlade om 

hur läraren använder hela sin kropp i interaktionen med eleverna, om tecknens funktion 

samt hur hen använder rösten annorlunda när hen tecknar. 
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Redan under den första intervjun beskriver läraren att hen har blivit medveten om 

hur användandet av kroppen, framförallt händerna, i kommunikationen med eleverna 

förstärkts och hur språkandet fått ytterligare en dimension i och med kroppens tydliga 

delaktighet. 

  

Det blir mer kropp, alltså en kroppskänsla i det hela som man lägger till. 

  

Jag har blivit tänkande på ett helt annat sätt på vad jag gör med mina händer också 

när man pratar liksom. 

  

Användandet av TAKK har skapat en språklig medvetenhet hos läraren där kroppen och 

dess potential i kommunikationen har givit språkandet ännu en modalitet att uttryckas 

genom. Under den andra intervjun beskriver läraren sin medvetenhet om sitt språkande 

mer i detalj. Hen har använt tecken som en förstärkning till det talade svenska språket när 

hen velat vara extra tydlig i sina instruktioner och detta har skapat en klarare 

kommunikation med eleverna. Läraren berättar även att hen reflekterat över att det egna 

taltempot sänkts när hen tecknat och att även detta är en faktor som gör att 

kommunikationen tydliggörs. 

  

[...] som jag trodde att jag skulle göra faktiskt, alltså så att förstärka någonting, ha en 

förstärkning på språket [...] man pratar lite långsammare, man blir ju liksom 

tydligare i det man säger när man gör det. 

  

Den förstärkning av språket som läraren beskriver är något elever bekräftar genom att i 

intervjuer uttrycka att tecken i kombination med tal ger dem två chanser att förstå det 

läraren säger. Att tecken skapar tydlighet är något som läraren nämner återkommande 

under samtliga intervjuer. Läraren menar att hen blir tydligare i sin kommunikation när 

hen tecknar i och med att taltempot sänks. Detta är dessutom något som iakttagits under de 

observationer som gjorts av undervisningen. 
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4.1.3 Kommunikation 

Läraren beskriver olika aspekter av TAKKs inverkan på kommunikationen i klassrummet. 

Dels en upplevelse av att eleverna har en stor vilja att kommunicera med tecken, både med 

varandra och med läraren samt att TAKK som verktyg möjliggjort för elever i klassen att 

utveckla sitt språkande. Läraren förmedlar en bild av att både hen själv och eleverna varit 

aktiva och intresserade av att teckna med varandra. Många elever visar även stort intresse 

för att teckna med läraren både för att visa vad de kan och för att kommunicera. 

  

Men jag tycker de har ju varit så, de är ju så taggade till att göra till varandra! [...] 

när de har kommit in när de har stått och tittat på bilderna och de har gjort liksom de 

har gjort saker till varandra så. 

  

[...] personen som sitter bredvid, där är det ju liksom ”Jag, fröken, fröken, titta!”. 

Också ska man liksom jag har inte riktigt tid just nu men ”Men kolla en gång till 

då!”. 

  

Denna ökade vilja att kommunicera med hjälp av tecken menar läraren har bidragit till en 

ökad kommunikation i klassrummet. Eleverna interagerar mer med varandra i och med 

intresset för att teckna och utvecklar på så sätt sitt språkande. Läraren har observerat att 

eleverna själva och spontant har tecknat med varandra och andra elever på skolan både på 

lektionstid och under raster. 

  

Men sen såg jag också på rasten förra veckan, XX tecknar ju faktiskt till YY och YY 

försökte teckna med XX så det var ju jättekul! 

  

Läraren upplever att eleverna får tillgång till en bredare språkrepertoar när de får stöttning 

av TAKK och ser positivt på att eleverna använder tecken spontant i sin kommunikation 
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med varandra. Dessutom upplever läraren att det finns elever i klassen som börjat 

kommunicera mer när de fått hjälp av ännu ett sätt att uttrycka sig på. 

  

Men det är ju XX, jag vet inte om det har något med språket att göra, att XX är 

busigare och hittar på mer grejer. [...] att det är liksom att XX pratar. 

  

Att få tillgång till ytterligare ett uttryckssätt för att kommunicera menar läraren har skapat 

nya möjligheter för ett antal elever att göra sig förstådda. Efter att TAKK introducerades 

finns det elever i klassen som i och med att de utvecklat sitt språkande kunnat visa mer av 

sin personlighet och blivit gladare. 

 

4.1.4 Lärarens känslor för TAKK 

Genomgående under intervjuerna beskriver läraren arbetet med TAKK som roligt och 

inspirerande för både sig själv och eleverna. Läraren upplever att TAKK har skapat ett 

engagemang och en nyfikenhet för kommunikation även fast det ibland är en utmaning att 

lära sig. Den positiva attityden till TAKK är dock det som framträder mest då läraren 

berättar om sin egen och elevernas inställning till att teckna. 

  

Jätteroligt! Kan vi ha det hela året? 

  

[...] för de tycker ju att det är roligt att ha mottagare, det tycker jag också. Jag tycker 

det är jätteroligt när jag får göra liksom *visar tecken* det är ju jättejättekul! 

  

Kul att se barnen, många vill visa hemma. Jag tycker att det är roligt för jag har 

väckt det intresset hemma hos mitt yngsta barn också. 

  

Läraren är entusiastisk när hen pratar om TAKK och uttrycker att användandet av tecken 

är värdefullt då det skapat en glädje i att kommunicera, både hos hen själv och eleverna. 

Denna glädje för att kommunicera menar läraren har visat sig på fler ställen än i 
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klassrummet genom att både elever och lärare har tecknat hemma. Vidare berättar läraren 

att elevernas intresse bland annat visat sig i form av en nyfikenhet och vilja att teckna. 

  

Nyfikenhet hos dem. De har ju varit, de har ju tyckt att det varit jätteroligt. De tycker 

ju att det är jättekul att lära sig, det är något annat liksom. 

  

Det tycker ju barnen har varit roligt också, det märks ju på dem. Att de har lärt sig 

mycket då. Då har de fått en boost också har jag kunnat leva på den boosten liksom 

så det har varit jättebra. 

  

Denna nyfikenhet och intresset för tecken är något som lyft både elever och lärare och 

skapat en positiv atmosfär i klassrummet. Elevernas entusiasm och intresse för att teckna 

har även fungerat som en motiverande faktor då läraren stundvis upplevt arbetet med 

TAKK som utmanande. 

  

Jag försöker använda det, det kanske inte blir rätt men jag försöker. 

  

Läraren menar att det ibland kan vara svårt att komma ihåg alla tecken men framhäver 

samtidigt att TAKK som verktyg är så pass användbart i undervisningen att hen ser värdet 

i att anstränga sig för att lära sig det. 

 

4.1.5 Klassrumsklimat 

Läraren berättar dessutom hur TAKK haft inverkan på elevernas förmåga att fokusera på 

det som sägs och hur detta har skapat ett mer harmoniskt klassrum. Redan efter 

introduceringsveckan beskrev läraren att det blivit lugnare i klassrummet och reflekterade 

om huruvida detta nya lugn kunde bero på användandet av tecken. 

  

Jag tänkte som idag så var ju lunchen väldigt lugn och vi lyssnade inte på någonting 

heller [...] och det var så lugnt och då tänkte jag vad är det som gör att det blir lugnt? 
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Är det för att jag visade med, då hade jag ju teckenspråk, då fick de ju sitta och vänta 

in det då [...]. Sen har det också varit lugnt på eftermiddagarna [...] det har varit jätte, 

jättelugna pass, de har verkligen arbetat och jag vet inte varför är det så? Det kan ju 

vara att de är jättesugna på att jobba matte men det kan ju också vara så att de fått en 

annan typ av lugn. 

  

Efter att tecken introducerats och börjat användas i undervisningen upplever läraren att 

eleverna är lugnare. Både vid lektioner och luncher, som tidigare varit stimmiga, har 

eleverna haft lättare att behålla fokus när tecken använts. Vid slutintervjuerna konstaterar 

läraren att arbetet med TAKK har skapat ett lugn i klassrummet och hjälpt eleverna att 

fokusera på läraren och den information som förmedlats. 

  

Det blir ju mycket lugnare i klassrummet, eleverna är fokuserade på vad jag tecknar. 

  

Just att se det där att vad lugn de blir när man kör igång ändå. När de inser att oj nu 

måste vi titta här och då måste jag ju samtidigt vara tyst för det funkar inte så bra att 

prata bara rakt ut om jag inte tittar på den jag pratar med, då blir man ju automatiskt 

tyst. 

  

I och med att TAKK är ett visuellt kommunikationsverktyg krävs det att eleverna riktar 

sitt fokus mot den som tecknar för att uppfatta vad som sägs. Läraren menar att tecken 

hjälper eleverna att rikta uppmärksamheten mot den som försöker förmedla något. 

Eleverna måste titta och koncentrera sig vilket innebär att de fokuserar på läraren istället 

för att göra annat. Detta har, enligt läraren, i sin tur skapat ett lugnare klassrum. 

 

4.2 Analys av lärarens upplevelser av TAKK 

Läraren lyfter under intervjuerna flera aspekter i arbetet med TAKK som gör att hen ser 

tecken som ett användbart verktyg i sin undervisning. Hen menar exempelvis att TAKK 

ger möjlighet till en tydligare kommunikation där det talade språket förstärks vilket är en 
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faktor som även forskning på området har visat (DiCarlo et al., 2001). I och med den 

tydligare kommunikationen upplever läraren att det har skapats ett lugnare 

klassrumsklimat. Detta genom att tecknen fångar elevernas uppmärksamhet och att det 

hjälper dem att koncentrera sig på kommunikationen. Vidare diskuterar läraren hur tecken 

tillåter eleverna och hen själv att uttrycka sig på fler sätt än enbart genom tal och menar på 

att det gör budskapet lättare att förstå. Denna multimodala kommunikation gör att budskap 

kan förmedlas på ett mer nyansrikt sätt än tidigare (Danielsson, 2018; Heister Trygg, 

2010; Lindahl, 2015) vilket blir synligt när läraren lyfter att det finns elever i klassen som 

börjat kommunicera mer nu när ytterligare ett uttryckssätt finns tillgängligt. 

Under projektet beskriver läraren att hen blivit medveten sitt språkande på ett nytt 

sätt, hen talar långsammare och tecknar för att vara tydligare i sin kommunikation. Att 

lärarens samtalstempo sjönk i samband med användandet av tecken är något som även vi 

lade märke till under de klassrumsobservationer som utfördes. Det sänkta taltempot 

beskrivs dessutom som en av fördelarna med att använda sig av TAKK då det ger en 

större tydlighet i kommunikationen (Heister Trygg, 2010). Ett sådant förtydligande av det 

som sägs är ett viktigt stöd för att eleverna ska kunna följa med i samtalet, framförallt 

gällande elever som inte behärskar det svenska språket fullt ut (Gibbons, 2016). 

I intervjuerna beskriver läraren tankar om hur TAKK kan vara fördelaktigt för elever 

i språklig mångfald vilket är ett område som hittills är relativt outforskat. Hen ser att 

tecken har givit elever i språklig mångfald större möjlighet att uttrycka sig vilket har 

resulterat i att eleverna i fråga blivit gladare och mer positiva. Denna utveckling i både 

humör och språkligt självförtroendet är något som även vi lade märke till under våra 

observationer. När eleverna, genom TAKK, fick ytterligare ett sätt att uttrycka sig på 

ökade intresset för interaktion vilket, förutom ett gladare humör, utgör en grund för vidare 

språkutveckling (Johansson, 1996, 1997; Launonen, 2003). 

En annan intressant aspekt som läraren lyfter är TAKKs betydelse som bro mellan 

språken vid inlärning av ett nytt språk. Förutom de fördelar som redan beskrivits i relation 

till elever som ännu inte behärskar svenska fullt ut diskuterar hen hur TAKK kan fungera 
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som bro mellan de språk eleverna behärskar och den kommande språkundervisningen i 

engelska. Läraren menar att eleverna redan har tecken, en visuell förståelse, för ord som 

ska introduceras på engelska. Detta innebär att de har en förförståelse och att de på så sätt 

kan använda sina språkrepertoarer för att tillgodogöra sig nya språkkunskaper (García & 

Wei, 2018). Dessa tankar om TAKK som verktyg vid språkinlärning liknar även de 

resultat som framkommit i tidigare forskning gällande TAKK och språkutveckling hos 

små barn och barn i särskilda behov (Acredolo & Goodwyn, 2000; DiCarlo et al., 2001; 

Launonen, 2003; Miller et al., 1991 i Tisell, 2009). 

Läraren själv har upplevt arbetet med TAKK som lustfyllt och inspirerande och hen 

beskriver även att eleverna uppskattat att kommunicera med tecken. Denna glädje som 

läraren beskriver i och med användandet av tecken är något som hen nämner 

återkommande under hela projektets gång. Läraren menar att introduceringen och 

användandet av TAKK har skapat ett positivare klimat i klassrummet vilket är en 

intressant aspekt som inte beskrivs i den forskning som vi tagit del av men som är en av de 

tydligaste följderna som arbetet med TAKK har medfört enligt läraren. 

 
4.3 Elevernas upplevelser av TAKK 

Vid bearbetningen och transkriberingen av intervjuerna med eleverna kategoriserades de 

relevanta passagerna i fyra olika teman: användbarhet, medvetenhet, kommunikation och 

förståelse samt elevernas känslor för TAKK. Nedan presenteras elevernas upplevelser av 

introducering och användande av TAKK vilket följs av en analys av resultaten.  

 

4.3.1 Användbarhet 

Eleverna beskriver användande ur olika aspekter; i vilka situationer de upplever att tecken 

är ett bra kommunikationsverktyg och varför det skulle vara bra att använda det i just 

dessa situationer. 

Under samtliga intervjuer lyfter eleverna tankar om hur tecken kan vara användbart i 

vardagen. Många pratar om att det är bra att kunna teckna om de träffar någon som är döv 
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och om de själva eller någon de känner skulle bli döva eller tappa rösten. Vidare 

diskuterar eleverna om ytterligare användningsområden där tecken kan nyttjas, 

exempelvis att tecken kan vara bra för att kommunicera med någon som inte pratar samma 

språk som en själv. 

  

Att nån som från annat land förstår inget vad svenska är man kan prata teckenspråk. 

Att man kan inte prata med den, man säger svenska ord men han förstår inget han 

säger på sitt språk. Man måste prata med han teckenspråk. (Elev A) 

  

Teckens visuella funktion som ett bildligt stöd i kommunikationen lyfts i en elevintervju 

då en elev menar att tecken kan användas för att kommunicera oavsett vilket talat språk 

parterna behärskar. 

Förutom att använda TAKK tillsammans med det talade språket beskriver eleverna 

även andra användningsområden där det kan vara bra att enbart teckna. Eleverna 

diskuterar om hur tecken kan vara användbart i lekar där det är viktigt att kunna 

kommunicera utan att bli hörd, vid tillfällen när de vill prata om hemligheter eller utan att 

störa. 

  

I kurragömma, om man är på nästan samma ställe då kan man ju prata med 

teckenspråk. Och om det är två som ska hitta då kan ju de prata på teckenspråk om 

de vill smyga och då vet inte de var hittarna är. (Elev B) 

  

Typ om man vill berätta hemlisar. Typ om man vill berätta någonting för någon 

annan men fröken håller på att prata och inte vill bli avbruten då kan man ta 

teckenspråk. Då kan man säga det också. (Elev C) 

  

Eleverna lyfter här exempel på tillfällen då de gynnas av att kunna kommunicera med 

tecken. De har fått ett uttryckssätt som kan vara ljudlöst och som inte alla andra förstår 

vilket gör att de kan prata med varandra på ett annat sätt än tidigare. Detta är 
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användningsområden där eleverna själva ser potential för tecken och hur de skulle kunna 

använda dem. 

 

4.3.2 Medvetenhet 

Under intervjuerna framkom tre aspekter av språklig medvetenhet när eleverna 

reflekterade över TAKKs funktion. Dels en medvetenhet om en förändring i deras egna 

språkande, en medvetenhet om hur TAKK kan fungera som ett kommunikationsstödjande 

verktyg samt vilka förutsättningar som krävs för att kommunicera med hjälp av tecken. 

Gällande det egna språkandet och användandet av TAKK berättade eleverna att de 

uppmärksammat att de använde mer tecken i slutet av projektet än när de precis börjat lära 

sig för att de då kunde mer än innan. Vidare menar flertalet elever att TAKK fungerar som 

ett hjälpmedel både i kommunikationen med varandra och med läraren då det ger dem fler 

möjligheter att förstå det som sägs. 

  

För då har man två chanser att förstå. (Elev D) 

  

Eftersom TAKK är ett visuellt komplement till det talade språket skapas ytterligare 

möjligheter att förstå budskapet. Eleven berättar att när kommunikationen är både visuell 

och auditiv blir den lättare att ta till sig då uttryckssätten förtydligar varandra. Större delen 

av eleverna lyfte TAKKs betydelse som kommunikationsstödjande verktyg och 

diskuterade hur tecken hjälper dem att bättre förstå läraren och klasskamrater. 

Några elever i språklig mångfald berättade att de upplever att tecken förstärker det 

talade språket. De menade att detta skapar ytterligare möjlighet för dem att förstå vad som 

sägs när kunskaperna i det svenska språket inte räcker till. Dessutom uttrycktes tankar om 

att användande av tecken utgör en möjlighet att träna på svenska. 

  

XX säger jag vet inte så mycket svenska jag vet inte det är lite ord jag förstår inte 

vad. Men tecken eeehm lite jag förstår [...]. Tycker du att det blir lättare att förstå 
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vad läraren säger om hen tecknar samtidigt? Ja. Varför? Eeh att jag förstår inte 

mycket svenska [...] jag förstår inte så mycket svenska, därför. (Elev A) 

  

Eleven i citatet ovan berättar om en medvetenhet i sitt eget språkande då hen beskriver att 

hen inte kan så mycket svenska men att tecken gör svenskan lättare att förstå. När läraren 

tecknar samtidigt som hen pratar uppfattas budskapet lättare och eleven kan på ett bättre 

sätt följa med i samtal och ta del av instruktioner. 

Ytterligare en medvetenhetsaspekt som eleverna diskuterade handlade om en insikt i 

vilka förutsättningar som krävs för att kommunikationen med tecken ska fungera. 

Exempelvis pratade de om att det krävs att de är uppmärksamma och tittar på den som 

pratar för att de ska kunna kommunicera med tecken. 

  

När jag skulle prata med dig under lektionen då kunde jag inte, och du kunde ju inte 

kolla för jag tecknade och du visste ju inte att jag tecknade. (Elev E) 

  

[...] nu måste man kolla när vi ska äta för då tecknar fröken våra namn. [...] Vad 

händer om man inte kollar på hen? Då tar XX en ny. Man kan ha tur, om man inte 

kollar på tre eller fyra gånger får man ställa sig sist. Men YY och ZZ funkar det 

aldrig med. När ZZ satt där pratade de hela tiden med varandra och när det var ZZ 

tur såg ZZ inte. Då tecknade fröken flera gånger men ZZ kollade ändå inte. Så ni 

måste vara lite mer uppmärksamma? Aa. (Elev D) 

  

Eleverna är medvetna om att de behöver se varandra för att kunna kommunicera med 

tecken. Dessutom berättar de om att de måste rikta uppmärksamheten mot läraren då hen 

kommunicerar med tecken. Detta för att kunna delta i kommunikationen och inte gå miste 

om information. 
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4.3.3 Kommunikation och förståelse 

Under intervjuerna tecknade eleverna mycket och vid alla intervjutillfällen berättar elever 

om att de använt sig av tecken, tillsammans med eller utan tal, för att kommunicera både i 

skolan och hemma. Vid slutintervjuerna bytte vi ut enstaka talade ord i frågorna till tecken 

och eleverna hade inga problem med att förstå. Extra tydligt blev det när en elev berättade 

om ett bus hen hade gjort och vi svarade med enbart tecken att det var busigt varpå eleven 

sa ”Ja, jag vet!”. Vid flera tillfällen tecknade eleverna också under själva intervjun och det 

var tydligt att de hade en förståelse för vad tecknen betydde när de använde dem för att 

kommunicera. 

  

Ja nu vet jag, jag tecknade busig med XX, vet du vad XX gjorde då? XX klev upp på 

stolen och började dansa. (Elev D) 

  

Citatet ovan beskriver en situation där eleverna själva valt tecken som 

kommunikationsmetod och där det tydligt framgår att båda eleverna har en förståelse för 

vad tecknet betyder och där mottagaren svarar på kommunikationen genom att utföra 

något som hen anser vara busigt. Ytterligare ett exempel på detta är när en elev under den 

avslutande intervjun använde sig av tecken för att säga till en klasskamrat som stod på en 

stol att sätta sig ner, vilket hen då gjorde. 

 

4.3.4 Elevernas känslor för TAKK  

Eleverna berättar om hur de känner inför att teckna och beskriver många positiva känslor 

med att använda tecken samt vilka aspekter i arbetet med TAKK som kan uppfattas som 

svårigheter. 

Under projektets gång har eleverna visat ett stort intresse för att teckna under skoltid 

och de beskriver även hur detta intresse och engagemang har visat sig utanför skolan. 

Många av eleverna berättar att de använt sig av tecken hemma, både för att visa vad de lärt 

sig och för att kommunicera. Nästan alla elever berättar att de har tecknat för föräldrar, 
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vänner eller tränare, detta för att de tycker att det är roligt att teckna. Denna positiva 

inställning och känsla som eleverna har för tecknande har också visat sig under både 

workshops och intervjuer. 

  

Jag har börjat älska att teckna! För jag är så glad att jag kan det och jag är jätteglad 

att ni kom och tecknade med oss, det har varit skitkul! (Elev F) 

  

Tumme upp, tumme upp, väldigt mycket tumme upp! Jag säger oändligt tummar 

upp!!! (Elev G) 

  

Eleverna beskriver en glädje över att ha lärt sig tecken och att de fått möjlighet att 

använda sig av ytterligare ett uttryckssätt. Detta intresse har visat sig genom en nyfikenhet 

på tecken och en stor vilja att lära sig nya ord. Dessutom har de försökt kommunicera med 

oss genom att använda sig av de tecken de kan för att sätta ihop dessa till meningar och 

framföra budskap. 

Förutom att berätta om många positiva känslor med att använda tecken beskrev tre 

elever vilka aspekter i arbetet med TAKK som de uppfattat som svårigheter. 

  

Det är så svårt ibland att skilja på fingrarna sådär med att de där fingrarna, pekfingret 

och fulfingret som är så svårt. (Elev F) 

  

Det är svårt och komplicerat. (Elev D) 

  

För vissa är det lätt att glömma bort. (Elev H) 

  

De faktorer som eleverna lyfte som negativa handlade bland annat om formandet av 

tecken. En elev upplevde att det var motoriskt svårt att styra händerna rätt och menade på 

att vissa fingrar var svåra att kontrollera. Vidare diskuterades att det kan vara svårt att lära 

sig något nytt samt att det finns en risk att de glömmer bort de tecken de lärt sig. 
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4.4 Analys av elevernas upplevelser av TAKK 

Precis som läraren uttrycker eleverna att tecken har påverkat kommunikationen i 

klassrummet genom att bidra till att skapa en lugnare miljö. De uppger att de själva kan 

prata med varandra utan att störa och att de på ett annat sätt än tidigare behöver vara 

uppmärksamma på den som pratar. Eleverna lyfter även flera andra aspekter av hur TAKK 

har påverkat kommunikationen i klassrummet. De upplever att det blir lättare att förstå när 

någon tecknar och pratar samtidigt då budskapet blir tydligare, i och med att det uttrycks 

på två olika sätt. Detta är intressant då en tydligare kommunikation är precis vad läraren 

menar är både TAKKs potential och det egna syftet med att använda sig av arbetssättet. 

Elevernas uppfattning, att tecken gör det lättare att förstå vad någon säger, går i linje med 

den forskning som menar på att tecken skapar tydlighet i kommunikationen (DiCarlo et 

al., 2001) och att multimodala uttryckssätt främjar en ökad förståelse (Danielsson, 2018; 

Heister Trygg, 2010; Lindahl, 2015). 

En annan aspekt av tydlighet framkom när teckens funktion som visuellt stöd för att 

underlätta förståelsen av svenska lyftes av en elev som inte fullt ut behärskar det svenska 

språket. Eleven beskrev att tecken gör talet mer förståeligt och menade på att det var 

lättare att förstå läraren när hen använde TAKK i sin kommunikation. Detta är något 

läraren bekräftar när hen beskriver denna elev som mer öppen och gladare efter att tecken 

introducerats. Elevens upplevelse av att det är lättare att förstå när talet kompletteras med 

tecken kan bero på att hen kan nyttja hela sin språkrepertoar i mottagandet av information 

men som nämnts i kunskapsöversikten är detta hittills ett outforskat område. Läraren och 

elevens uttalanden är dock intressanta då de pekar mot att tecken kan vara ett användbart 

verktyg i inlärning av ett nytt språk. 

Läraren beskriver en specifik elev som gladare och mer öppen efter introducerandet 

av TAKK men poängterar att hela elevgruppen visat stor glädje över att ha fått ytterligare 

ett uttryckssätt. Detta är något som eleverna själva också säger under intervjuerna och som 

vi sett under projektets gång genom att de visat ett stort intresse och engagemang. 
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Eleverna har under workshops, observations- och intervjutillfällen varit angelägna om att 

visa oss när de tecknar, låta oss gissa vad de vill förmedla samt ofta frågat efter nya 

tecken. Att TAKK skulle medföra detta intresse och att glädje skulle vara en följd av 

användandet går inte att läsa om i någon forskning men är ändå något som både vi har sett 

och som läraren uttrycker.  

Heister Trygg (2010) och Tonér (2016) lyfter att TAKK kräver mindre finmotorik 

än talat språk som en av fördelarna med arbetssättet. Intressant är att denna faktor, som 

lyfts av andra som en fördel, är något som en elev beskriver som TAKKs nackdel då 

formandet av tecknen upplevs motoriskt utmanande. Denna motoriska svårighet att forma 

tecken är något som också vi uppmärksammat hos vissa elever. Särskilt i början upplevde 

vi att det fanns svårigheter i att exempelvis göra tecknen åt rätt håll eller att använda rätt 

antal fingrar. I takt med att eleverna uppmuntrades att fortsätta teckna minskade dock 

dessa svårigheter och eleverna kunde då göra sig förstådda på ett tydligare sätt än innan. 

Vikten av att fortsätta använda tecken även fast det är svårt lyfts av Heister Trygg (2010) 

som betydande för att uppnå de positiva effekter som TAKK kan ha. Samtliga elever anser 

att de kan fler tecken i slutet av projektet än när det började och lyfter det som en orsak till 

varför de faktiskt använder sig av tecken, de känner att de kan.   
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5 Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida TAKK kan fungera som ett verktyg för 

att eleverna i en klass med språklig mångfald ska kunna använda sina språkrepertoarer för 

att förstå och göra sig förstådda i en svenskspråkig skolmiljö. Resultatet visar att både den 

deltagande läraren och eleverna ser många fördelar med att tecken introducerats i 

undervisningen, men att det också finns nackdelar. De uppger att TAKK medfört en 

lugnare klassrumsmiljö vilket i sin tur givit större utrymme till ett mer meningsfullt 

språkande men att det ibland kan vara motoriskt svårt att forma tecknen. 

Både elever och lärare upplever att TAKK har påverkat språkanvändningen och 

kommunikationen i klassrummet på ett positivt sätt. Läraren säger att hen blivit medveten 

om sitt språkande, att hen talar långsammare när hen tecknar och att hen blir tydligare i sin 

kommunikation. Detta är något som bekräftas av eleverna när de berättar att de upplever 

att det är lättare att förstå läraren när hen tecknar samtidigt som hen pratar. Denna 

förståelse blir extra synlig när en elev i språklig mångfald, som inte fullt ut förstår det 

svenska språket, lyfter att tecken gör det lättare att förstå vad läraren säger. Läraren i sin 

tur berättar att denna elev efter introducerandet av TAKK är mer alert och visar på en 

större vilja att uttrycka sig. Att det finns elever i språklig mångfald som nu börjat prata 

mer kan bero på att de med hjälp av TAKK har möjlighet att använda sig av hela sin 

språkrepertoar för att förstå och göra sig förstådda. Å andra sidan kan det vara tecknens 

visuella och konkreta representation av ord som stöttar elevernas förståelse. Vilken av 

dessa förklaringar som spelar störst roll, eller om de båda inverkar på den ökade 

förståelsen, kan vi inte fastslå då det inte finns någon tidigare forskning på TAKKs 

funktion vid inlärning av ett främmande språk. Däremot menar vi att det inte är orimligt 

att anta att TAKK kan fungera som en bro i kommunikationen för att ge elever i språklig 

mångfald tillgång till hela sin språkrepertoar. Detta med stöd i vad som framkommit i 

denna studie samt tidigare forskning som visar på att tecken är fördelaktigt för 

språkutvecklingen hos små barn (Acredolo & Goodwyn, 2000) samt barn i särskilda 

behov (Launonen, 2003). 
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Eleverna berättar att de ibland använder enbart tecken för att kommunicera med 

varandra, exempelvis för att prata utan att störa eller i lek. Vi kan inte uttala oss om varför 

de ibland väljer tecken framför tal men kan tänka oss tre orsaker. Det kan dels bero på att 

TAKK är ett, för dem, nytt och spännande uttryckssätt som därmed lockar till att utforska 

och använda tecken på olika sätt. En annan tänkbar orsak kan vara att de upplever tecken 

som tydligare än tal i och med dess multimodalitet och därmed ett kommunikationssätt 

som gör det lättare att förstå varandra. Eller så ser de den praktiska fördelen med att prata 

utan ljud. Oavsett anledning betyder det inte att de använder tecken på ett felaktigt sätt. 

Tvärtom innebär det en intressant förändring i elevernas språkande. Denna förändring har 

resulterat i ett lugnare klassrum där läraren inte behöver höja rösten lika ofta samt bättre 

arbetsro för eleverna. Faktorer som utgör förutsättning för inlärning samt möjlighet för 

läraren att fokusera på att skapa en språkutvecklande undervisning istället för att lägga tid 

på att hålla ljudnivån på en låg nivå. Viktigt att ha i åtanke är dock att det lugnare 

klassrum som läraren beskriver självfallet kan bero på något annat än användandet av 

tecken. Alla förändringar som görs påverkar klassrummet och att det under projektets 

gång ofta var två extra vuxna närvarande kan självklart bidragit till att klassrumsmiljön 

förändrades.  

De nackdelar med TAKK som eleverna lyfte handlade om motoriska svårigheter 

med att forma tecknen samt att det kan vara svårt både att lära sig och komma ihåg dem 

och precis som med alla nya kunskaper medför TAKK en inlärningsbörda. Även om 

TAKK inte är ett eget språk innebär det att lära sig tecken för begrepp, en sorts 

språkinlärning, vilket skulle kunna vara en anledning till att pedagoger väljer bort 

metoden. Nya språkkunskaper är dock en fördel för de språk en individ redan kan 

(Nikolov & Mihaljevic Djigunovic, 2011) då språk bygger språk. Detta tillsammans med 

de resultat som framkommit i denna studie gör att vi ser stor potential i TAKK som 

kommunikationsstödjande verktyg. Vi menar att TAKK kan utgöra en bro i 

kommunikationen för att eleverna ska få möjlighet att använda sina språkrepertoarer och 

att tecken på så sätt skulle gynna dem i deras språkutveckling. Vi kan inte fastslå att så är 



42 
 

fallet men utifrån studiens resultat finns indikationer på att det skulle kunna vara så varför 

det också skulle vara intressant med fortsatta studier på området.   

 

5.1 Förslag på framtida forskning  

Trots att denna studie genomfördes under relativt kort tid har det framkommit resultat som 

skulle vara intressanta att undersöka vidare. Vårt förslag för framtida forskning inom 

området är därför att göra en liknande studie som sträcker sig under en längre period eller, 

som läraren i den deltagande klassen sa, följa en klass från årskurs ett till tre och se hur 

TAKK kan fungera som ett kommunikationsfrämjande verktyg i klassrummet.  

Det vore också intressant att undersöka huruvida TAKK kan utgöra språngbräda in i 

det svenska språket för nyanlända elever. Skulle TAKK kunna vara en snabbare väg in i 

en språklig gemenskap även fast det innebär en dubbel inlärningsbörda att lära sig både 

tecken och ord? Intressant vore att jämföra den inverkan som exempelvis 30 tecken har på 

elevernas språk jämfört med fördelarna av att lära sig 30 nya talade ord. Gör själva 

tecknen någon skillnad för språkandet eller är det bara ett krångligare sätt att lära sig ett 

nytt språk? 

Eftersom vi varit insiders i vår forskning och dessutom själva designat och utfört 

studien samt analyserat resultaten kan vi omedvetet ha påverkat dess utfall. I en eventuell 

framtida forskning vore det bra om någon utomstående utförde forskningen för att 

säkerställa ett opartiskt resultat. Vidare kunde det vara fördelaktigt om läraren i den 

deltagande klassen var bekant med arbetssättet sedan tidigare, alternativt fått lära sig 

tecken innan eleverna. Dels för att känna sig mer bekväm med att teckna samt för att hen 

själv skulle kunna hjälpa eleverna när de har frågor angående tecken.  
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Bilaga 1: Informations- och samtyckesblankett 
Information till vårdnadshavare om examensarbete på 
lärarprogrammet om tecken som kommunikationsstöd på XX-
skolan våren 2019. 
  
Vi vill fråga dig om ditt barn får och vill delta i ett projekt om användande av tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, i undervisningen. I det här 
dokumentet får du information om projektet och vad det innebär att delta. Om ert barn får 
delta i studien måste ni skriva under samtyckesblanketten och skicka tillbaka den med 
läxmappen tisdag den 15 januari 2019. 

Hej! Vi heter Ninni och Elin och är två lärarstudenter som just nu läser vår sista termin på 
grundlärarprogrammet F-3 på Umeå universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete 
som handlar om användande av TAKK som ett kommunikationsstödjande verktyg i 
undervisningen. TAKK bygger på tecken från svenskt teckenspråk och används 
tillsammans med tal för att förstärka kommunikationen. Syftet med projektet är att 
undersöka om användande av TAKK i undervisningen främjar elevernas 
språkanvändning. Under ca 6 veckor i början av vårterminen kommer NN, era barns 
klasslärare, använda TAKK som ett komplement i undervisningen och vi kommer att följa 
NN och klassen i arbetet. Huvudman för projektet är Umeå universitet. Med huvudman 
menas den organisation som är ansvarig för vårt examensarbete. 

Projektet kommer att starta under vecka 3 eller 4 och under den inledande veckan 
håller vi, Ninni och Elin, i några workshops där läraren och eleverna introduceras till 
TAKK. Under de efterföljande veckorna kommer undervisningen att ske som vanligt men 
NN kommer att använda tecken som kommunikationsstöd. Vi kommer att besöka klassen 
under projektets gång för att se hur arbetet fungerar samt finnas som stöd för både lärare 
och elever om de har funderingar om tecknen. Vid två tillfällen, dels efter den första 
veckan och i slutet av projektet, kommer vi att samtala med eleverna i mindre grupper om 
deras tankar och upplevelser. Dessa samtal kommer ske under skoldagen. Det finns inte 
några risker med att delta i projektet. Arbetet med TAKK kommer att integreras i skolans 
vanliga skolarbete. 
  
Hantering av insamlade uppgifter 
Under projektets gång kommer vi att samla in information om hur läraren använder 
TAKK i undervisningen samt elevernas tankar om och upplevelser av det. Vid samtalen 
med eleverna kommer inga namn att antecknas utan vi är intresserade av gruppens tankar 
och upplevelser som helhet men för att vi ska komma ihåg vad som sägs kommer vi att 
spela in samtalen med hjälp av mobilens ljudinspelningsfunktion. Den information som 
framkommer i samtalen kommer att ligga till grund för vårt examensarbete men det 
kommer inte vara möjligt att veta vilken elev eller skola som deltagit i studien. 
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Elevuttalanden som skrivs med i rapporten kommer att formuleras som exempelvis ”En 
elev sa att hen tyckte att det var svårt/roligt/spännande att lära sig tecken” så det kommer 
inte vara möjligt att veta vilken elev som sagt vad och det är bara vi (Ninni och Elin) samt 
vår handledare som kommer att ha tillgång till den avidentifierade informationen. När vi 
skrivit vår uppsats kommer alla anteckningar och ljudupptagningar från samtal med 
eleverna att raderas. 
  
Studiens resultat 
Om ni vill ta del av projektets resultat kan ni kontakta Ninni eller Elin. 

Deltagandet är frivilligt 
Alla elever kommer som vanligt att delta i den ordinarie undervisningen. Däremot är det 
frivilligt för ditt barn att delta i samtal med oss om deras erfarenheter av TAKK i 
undervisningen. 

Ansvarig för studien 
Ansvariga för studien är Ninni Blomström och Elin Blomqvist och om ni har några frågor 
får ni gärna kontakta oss. Våra kontaktuppgifter ser ni nedan. 

Ninni, XXXXXXXXXX, .......@hotmail.com 

Elin, XXXXXXXXXX, .......@hotmail.com 

…………………………………………………………………………………………… 
  
Samtycke till att delta i studien 
Jag har fått skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 
behålla den skriftliga informationen. Lämnas till skolan tisdagen den 15 januari 2019.  

Barnets namn:   ____________________________________________________ 

  

• Jag samtycker till att mitt barn samtalar med oss om sina erfarenheter av 
användande av TAKK som ett kommunikationsstödjande verktyg och att 
insamlade uppgifter används i examensarbetet. 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 2: Workshopplaneringar 
Planeringar inför workshops 
 
Ramfaktorer 
Klassen är en årskurs ett bestående av 16 elever. Det finns en klasslärare samt en 
elevassistent. I anslutning till klassrummet finns två grupprum med fönster i både vägg 
och dörr som vetter ut mot klassrummet. Varken lärare eller elever har tidigare arbetat 
med TAKK i skolan. 
 
Material 
Efter varje workshop sätts bilder på alla nya tecken som bearbetats upp i klassrummet för 
att eleverna dels ska bli påminda om vilka ord vi har arbetat med och för att de ska kunna 
ha stöd av dem om de vill öva. Många av orden har vi även tillverkat spel av. Spelen är 
utformade som ”vändkort” med en bild på ena sidan och tecknet för bilden på den andra 
sidan. Dessa kort kan läraren låta eleverna använda när det finns tid över. Exempel på 
teckenbilder vi lämnat i klassrummet finns nedan: 
 



52 
 

 
Workshop 1 
Projektvecka 1, måndag.  
10.00-10.45  
 
Syfte  
Syftet med workshop ett är att introducera eleverna och läraren till projektet och TAKK 
samt presentera oss och lära känna eleverna. Under lektionen ska eleverna få berätta om 
de redan kan några tecken samt lära sig att teckna en sång och handalfabetet. 
 
Förkunskaper 
För att ta reda på elevernas förkunskaper görs en inventering av de tecken eleverna 
eventuellt kan, dessa antecknas på whiteboardtavlan.  
 
Mål 
Under denna workshop har du fått teckna hela alfabetet och lärt dig ”din” bokstav samt 
sjungit och tecknat en sång.  
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Nya tecken som bearbetas under passet 
Jag  Säger  God morgon   
Dig  Handalfabetet Sjunga 
 
Upplägg 
Det innehåll som ska bearbetas under denna workshop är en God morgonsång och 
handalfabetet. Inledningsvis presenterar vi oss och projektet, pratar om språk och 
inventerar vilka eventuella tecken eleverna redan kan. Sedan får eleverna presentera sig 
och få tecknet för begynnelsebokstaven i deras namn varpå vi sätter oss alla i en ring på 
golvet där resten av lektionen tar plats. Till att börja med presenterar vi en God 
morgonsång med tillhörande tecken som läraren och eleverna ska sjunga varje morgon. 
Denna sång sjunger och tecknar vi flera gånger för att eleverna ska få chansen att lära sig 
den. Efter det går vi igenom handalfabetet och tecknar tillsammans. Avslutningsvis 
repeterar vi God morgonsången, sammanfattar vad vi har gjort under passet samt berättar 
vad vi ska göra imorgon.  
 
Workshop 2 
Projektvecka 1, tisdag. 
12.40-13.30 
 
Syfte 
Workshop två har som syfte att väcka elevernas intresse för att teckna och introducera 
tecken för ord som kommer att användas under projektet.  
 
Mål 
Under denna workshop har du fått teckna några djur och känslor samt tecknat tillsammans 
med och för dina klasskompisar. Du har även sjungit och tecknat God morgonsången. 
 
Nya tecken som bearbetas under passet 
Djur (som börjar på samma bokstav som elevernas namn) 
Arg  Tycker om/kär Ledsen 
Busig  Glad  Trött 
Sjuk  Sur 
 
Upplägg 
Workshopen inleds med att vi berättar vad arbetspasset kommer att handla om och 
repeterar vad gårdagens pass innehöll innan vi sjunger God morgonsången. Därefter sätter 
vi oss i en ring på golvet, eleverna blir tilldelade varsitt djur som börjar på samma bokstav 
som deras namn och vi tecknar alla tillsammans. Sedan får alla elever ställa sig upp och 
nu ska vi tillsammans gestalta olika känslor. Vi ger eleverna en känsla som de ska visa 
med hjälp av kroppen för att därefter visa tecknet till känslan. Till sist delas eleverna in i 
två grupper, där varje grupp har stöd av en av oss. Grupperna får en i taget en känsla som 
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de ska gestalta och teckna för den andra gruppen som i sin tur ska gissa vad de säger. 
Avslutningsvis går vi igenom vad som bearbetats under passet och tecknar, alla 
tillsammans, elevernas djur en gång till innan vi berättar för eleverna vad som ska göras 
under morgondagens workshop. 
 
Workshop 3 
Projektvecka 1, onsdag. 
9.55-10.45 
 
Syfte 
Den tredje workshopen har som syfte att ge eleverna ett större teckenförråd och att fortsatt 
uppmuntra dem att teckna. 
 
Mål 
Under denna workshop har du fått teckna olika färger och kläder samt sjungit och tecknat 
God morgonsången.  
 
Nya tecken som bearbetas under passet 
Tröja  T-shirt  Byxor   
Jacka  Klänning  Overall 
Skjorta  Kjol  Keps 
Strumpor  Halsduk  Vantar 
Skor  Mössa  Stövlar 
Baddräkt  Tofflor  Gul 
Röd  Blå  Svart 
Vit  Rosa  Guld 
Silver  Grå  Grön  
Orange  Brun  Lila 
Stå  Sitta  Stopp 
Ligga  Hoppa    
 
Upplägg 
Workshopen inleds med att vi berättar vad arbetspasset kommer att handla om och 
repeterar vad gårdagens pass innehöll innan vi sjunger God morgonsången. Medan 
eleverna fortfarande sitter på sina platser går vi sedan igenom några färger och kläder 
vilket är vad denna lektion ska handla om. Därpå förflyttar vi oss till en ring på golvet och 
leker en lek där eleverna får uppdrag tecknade av oss, exempelvis ”Alla som har en röd 
tröja - sitt” eller ”Alla som har gröna strumpor - se arga ut”. Sedan får eleverna var och en 
enskilt teckna ett uppdrag till sina klasskamrater. Avslutningsvis går vi igenom vad som 
bearbetats under passet och berättar för eleverna vad som ska göras under morgondagens 
workshop. 
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Workshop 4 
Projektvecka 1, torsdag. 
8.10-9.15 
 
Syfte 
Workshop fyra har som syfte att ge eleverna ett ytterligare större teckenförråd samt 
introducera några skolord som ämnen, siffror och veckodagar.  
 
Mål 
Under denna workshop har du fått teckna ord som är bra att kunna i skolan samt frukter. 
Dessutom har du fått repetera sådant som vi jobbat med under de tidigare workshoparna. 
 
Nya tecken som bearbetas under passet 
Banan   Äpple  Päron 
Melon  Vindruvor  Apelsin 
Frukt  Vecka  Måndag 
Tisdag  Onsdag  Torsdag 
Fredag  Lördag  Söndag 
Lunch  Samling  Rast 
Läsa  Skriva  Räkna 
Penna  Papper  Sudd 
Svenska  Matematik  Gymnastik 
Siffror 1-10 
       
Upplägg 
Workshopen inleds med att vi berättar vad arbetspasset kommer att handla om och 
repeterar vad gårdagens pass innehöll innan vi sjunger God morgonsången. Lektionen är 
sedan uppbyggd som en vanlig samling men med långa”stopp” för att gå igenom 
veckodagarna, siffrorna 1-10 samt skolord som exempelvis ämnen, läsa, skriva och räkna. 
Vi tecknar alla tecken tillsammans för att på så sätt uppmuntra eleverna till att aktivt delta. 
Därefter delas klassen i två grupper som får gå till varsitt grupprum. Halvgrupperna delas 
sedan igen och får ställa sig på varsin sida om fönstren mellan rummen. Eleverna får nu 
repetera de tecken som bearbetats under tidigare workshops genom att i grupperna komma 
överens om fraser de vill säga, teckna dem genom fönstret för att låta den andra gruppen 
gissa vad de säger. Sedan utnyttjar vi fruktstunden till att samla ihop eleverna och låta 
dem varva ned efter ”leken”. Vi pratar om vad vilka frukter eleverna har med sig och 
tecknar dessa och deras färger. Avslutningsvis går vi igenom vad som bearbetats under 
passet och berättar för eleverna vad som ska göras under morgondagens workshop. 
 
Workshop 5 
Projektvecka 1, fredag. 
8.10-9.15 



56 
 

 
Syfte 
Syftet med den sista workshopen är att låta eleverna reflektera över vad de lärt sig under 
veckan samt repetera det vi arbetat med.  
 
Mål 
Under denna workshop har du fått öva på de tecken vi arbetat med under veckan, lekt en 
rörelselek och tecknat tillsammans med en kompis. 
 
Nya tecken som bearbetas under passet 
Idag  Igår  Imorgon  
Heter  Först  Sedan  
Sist 
 
Upplägg 
Workshopen inleds med att vi berättar vad arbetspasset kommer att handla om och 
repeterar vad gårdagens pass innehöll innan vi sjunger God morgonsången. Under 
samlingen pratar vi om veckans alla dagar och bearbetar tecknen idag, igår och imorgon 
samt först, sedan och sist. För att eleverna ska få möjlighet att reflektera över vad de har 
lärt sig under veckan tecknar och pratar vi därefter om alla grupper av tecken vi har 
bearbetat under workshoparna. Efter reflektionen har vi en rörelsepaus där eleverna får 
ställa sig bakom sin plats och sedan på uppmaning utföra olika rörelser. Vi tecknar 
exempelvis orden: först stå, sedan sitt, sist hoppa och eleverna ska då utföra rätt rörelse. 
Sedan delas eleverna in i par och får med tecken berätta sina namn för varandra. Tecknet 
för ”heter” introduceras och eleverna får då teckna ”Jag heter” och bokstavera sina namn 
för varandra. Under fruktstunden repeteras återigen tecknen för frukter och färger och det 
finns även utrymme för eleverna att fråga om tecken de vill lära sig. Avslutningsvis går vi 
igenom vad som bearbetats under passet och berättar att vi under följande sex veckor 
kommer att finnas med i klassrummet då och då samt ibland hålla korta teckenpass. 
 
Repetitionspass 1 
Projektvecka 3, måndag. 
8.30-9.15 
 
Under detta arbetspass repeteras frukter och färger samt att tecken för några vanliga 
livsmedel introduceras med hjälp av vändkort där några av korten är vända med bilden 
uppåt och andra med tecknet. Under hela passet sitter vi alla tillsammans i en ring på 
golvet och eleverna får en och en välja ett vändkort varpå klassen sedan tillsammans får 
gissa vad tecknet betyder alternativt hur bilden tecknas.  
 
Nya tecken som bearbetas under passet 
Potatis  Kött  Spaghetti Makaroner  
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Sås  Grönsaker  Bröd   
Smör  Ost  Köttbullar  
Kyckling  Ris  Fisk  
Soppa  Korv  Potatismos   
Kniv  Gaffel  Glas   
Tallrik  Sked  Vatten    
Mjölk 
 
Repetitionspass 2 
Projektvecka 4, torsdag. 
10.30-10.50 
 
Under detta korta arbetspass är fokus på att främja elevernas lust att teckna. Vi använder 
oss därför av den tidigare väldigt uppskattade övningen att låta eleverna teckna till 
varandra genom ett fönster. Eleverna får själva välja vad gruppen ska teckna och vi stöttar 
dem om de behöver förslag på tecken och vid eventuella frågor.  
 
Repetitionspass 3 
Projektvecka 5, tisdag. 
12.30-13.30 
 
Detta repetitionspass fokuserar på att eleverna ska teckna mycket med varandra och att 
alla ska vara aktiva. Eleverna är under hela passet indelade i par och får i uppgift att med 
tecken först beskriva sina egna kläder, sin partners kläder och till sist beskriva någon i 
klassens kläder varpå partnern får gissa vem det gäller. Nästa uppgift är att ge sin partner 
uppdrag som exempelvis sitt, stå, ligg eller hoppa och att använda orden först, sedan och 
sist. Exemeplvis ”Först sitt, sedan stå, sist hoppa”. Avslutningsvis delar vi ut ett 
”Teckenbingo” med uppdrag som handlar om att använda sig av tecken både i skolan och 
hemma. Som en extra morot får eleverna också veta att om de tillsammans klarar av att 
kryssa för 100 rutor kommer att få ett hemligt pris. 
 
Repetitionspass 4 
Projektvecka 6, tisdag. 
12.30-13.30 
 
Det sista repetitionspasset har samma syfte som repetitionspass 3, att eleverna ska vara 
aktiva och teckna mycket. Inledningsvis får eleverna, genom att teckna, ge varandra 
uppdrag. Här får eleverna efter förmåga själva bestämma vad de vill säga till varandra, det 
vill säga att vissa uppdrag kan vara enkla och andra mer avancerade. Därefter återkommer 
den uppskattade övningen där eleverna tecknar till varandra genom ett fönster, detta för att 
hålla eleverna engagerade och aktiva. Denna gång uppmuntras eleverna att sätta ihop flera 
ord och bilda meningar av tecken de kan.   
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Bilaga 3: Intervjuguide inledande intervjuer 
Inledande intervju 
 
Lärare 

- Hur är dina upplevelser av första veckan? Tankar? Känslor? 
 

- Vilka var dina förväntningar inför denna vecka, har de infriats, har något 
överraskat dig? 

 
- Vad har fungerat bra? 

 
- Vad har fungerat mindre bra? 

 
- Har de också tecknat när vi inte varit här? 

 
- Ser du några några svårigheter? (- vad kan vi göra för att hjälpa dig på bästa 

sätt?) 
 

- Hur tänker du dig att du kan använda dig av TAKK i din undervisning de 
kommande veckorna?  

 
- Hur tror du att eleverna kan gynnas av TAKK i undervisningen? 

 
- Vad har du för förväntningar inför resten av projektet? 

 
Elever 

- Nu har vi varit här i en vecka och vi är så nyfikna på vad ni tycker om det vi 
gjort tillsammans! Om ni skulle förklara för någon som inte varit med, hur skulle 
ni sagt då? Hur tycker ni att det varit? 

 
- Berätta, hur använder ni tecken när vi inte har varit här? När då? I vilken 

situation? Kan du ge ett exempel? (vad sa ni då? Varför tecknade ni det?) Om 
inte, varför har ni inte tecknat?  

 
- Till vad tänker ni att man kan använda tecken i klassrummet? Kan man använda 

tecken någon annanstans? (Hemma? Ute på rast?) 
 

- Vad tycker ni är bra med att använda tecken? 
 

- Tycker ni att det finns något som inte är bra med tecken? 
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- Vilken nytta kan ni ha av att använda tecken? - När skulle det kunna vara bra för 
dig att använda tecken? 
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Bilaga 4: Intervjuguide slutintervjuer 
Slutintervju 
 
Lärare 
 

- Efter den första veckan sa du att du kände dig inspirerad och nyfiken, upplevde 
att det var roligt och att du blev uppmärksam på hur du använder dina händer 
osv.  Hur känner du nu efter samtliga veckor? - Har något överraskat dig? 

 
- Du sa också att användande av TAKK gav ett lugn i klassrummet, är det 

fortfarande så? 
 

- Vad har fungerat bra under tiden du själv använt TAKK? 
 

- Vad har fungerat mindre bra? - Vad har varit svårt? 
 

- Har du upplevt TAKK som mer/mindre användbart under olika delar av 
skoldagen? 

 
- Har eleverna använt sig av tecken ”spontant” under lektioner och raster? 

 
- Upplever du någon skillnad hos de flerspråkiga elevernas språkanvändning? - 

Upplever du att eleverna har gynnats av TAKK i undervisningen? - Skillnad 
mellan flerspråkiga elever och övriga elever?  

 
- Har du sett några andra fördelar med TAKK? 

 
- Upplever du att du att arbetet med TAKK har förändrat dina tankar om språk 

och språkutveckling på något sätt? 
 

- Tror du att du kommer att fortsätta använda TAKK i din undervisning?  
 

- Hur är dina upplevelser av detta projekt? Tankar? Känslor? 
 
Elever 

- Nu är det en och en halv månad sedan vi var här en hel vecka och tecknade med 
er. Efter det har ni och NN (läraren) tecknat själva och vi har varit här ibland och 
tittat till er. Hur tycker ni att det har varit att lära er tecken? 

 
- Vad tycker ni är bra med att använda tecken? 
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- Tycker ni att det finns något som inte är bra med tecken? 
 

- Berätta, hur använder ni tecken när vi inte har varit här? När då? I vilken 
situation? Kan du ge ett exempel? (vad sa ni då? Varför tecknade ni det?) Om 
inte, varför har ni inte tecknat?  

 
- Till vad tänker ni att man kan använda tecken i klassrummet? Kan man använda 

tecken någon annanstans? (Hemma? Ute på rast?) 
- Har ni använt tecken hemma/någon annanstans än i skolan? 

 
- Vilken nytta kan ni ha av att använda tecken? - När skulle det kunna vara bra för 

dig att använda tecken? 
 

- Har ni varit i en situation där ni inte kunnat göra er förstådda och då använt 
tecken istället? 

 
- Har ni använt tecken när ni har pratat med varandra, utan att NN (läraren) eller 

vi sagt att ni ska göra det? 
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 Bilaga 5: Observationsschema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


