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ABSTRACT 

Olander, C. & Zelmerlöw, L. (2015). Högskolan, Kristianstad. Speciallärarprogrammet. 
 

Vid vilka tillfällen under skoldagen används TAKK (tecken som alternativ 
kompletterande kommunikation)? En enkät- och intervjustudie med pedagoger och 

rektorer inom grundsärskolan. 
 (At which time of the schoolday is TAKK being used? A survey and interview study with 

educators and principals within the compulsory school for learning disabilities)  
 

Det övergripande syftet med vår studie är att belysa TAKK i grundsärskolan ur olika 

perspektiv. De frågor vi söker svar på är:  

• Vid vilka tillfällen under skoldagen arbetar pedagogerna inom grundsärskolan med 

TAKK? 

• Vilka TAKK-kunskaper har pedagogerna i grundsärskolan? 

• Hur ser rektorerna inom grundsärskolan på pedagogernas arbete med TAKK och hur 

möjliggör de detta? 

Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kommunikation och specialpedagogik. 

Valet av vår teoretiska utgångspunkt vilar på det sociokulturella samt det 

utvecklingsekologiska perspektivet, där det påvisas att vi alla ingår i en social kontext och ett 

system där samtliga aktörer kring individen påverkar varandra. Vi har även blivit inspirerade 

av hermeneutiken, denna kan förstås som en tolkningslära, där det handlar om att söka 

förståelse för människors varande. 

Resultatet visar på att det inom grundsärskolan finns en positiv syn på TAKK som 

kommunikationsmetod. Pedagoger och rektorer anser att det är en metod som bör prioriteras i 

undervisnings och fortbildningssituationer. Studien visar dock att detta inte är något som 

prioriteras i praktiken, då pedagogerna ofta själva tar ansvar för sin kompetensutveckling 

inom TAKK. Resultatet visar också att elever inom grundsärskolan som använder TAKK 

oftast bara erbjuds en väldigt liten arena för delaktighet och sammanhang, då personal och 

skolkamrater utanför klassen oftast inte kan kommunicera via TAKK. Generellt kan sägas att 

pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper i TAKK för att kunna erbjuda samtliga elever på 

skolan en kommunikativ miljö. Studien påvisar dock att rektorerna lägger stor vikt vid och 

gärna anordnar fortbildning, men den måste initieras av pedagogerna.  



  

Detta arbete kan ge en inblick i hur pedagoger och rektorer tänker kring och värderar 

arbetsmetoden TAKK. Den kan ge de olika undersökningsgrupperna värdefull insikt i hur den 

”andra sidan” tänker och studien kan genom det förhoppningsvis överbrygga en del hinder så 

att samtlig personal i skolan hjälps åt att hitta bra arbets- och utbildningsformer. 

Nyckelord: AKK, grundsärskola, sociokulturellt perspektiv, speciallärare, TAKK, 

utvecklingsekologi. 

 

  



  

FÖRORD 
 

Vi vill tacka alla de personer som bidragit till och varit delaktiga i vår studie. Studiekamrater 

som ställt upp och svarat på vår pilotstudie, alla pedagoger som ställt upp och svarat på 

enkäten, samt de rektorer som ställt upp på intervju.  

 

Vi är båda ansvariga för hela arbetet och vill tacka varandra, samt våra familjer som tålmodigt 

tagit del av arbetet, gett feedback samt hjälpt och stöttat oss under processen, som bitvis varit 

både uppmärksamhetskrävande och tidskrävande. Våra föräldrar och syskon som ställt upp 

med stöttning och barnpassning.  

 

Ett varmt tack till vår handledare Ann-Elise Persson för handledning, stort engagemang samt 

stöd och uppmuntran under studiens framväxt.  

 

 

 

 

Christina Olander Lena Zelmerlöw 

 

Kristianstad, maj 2015 
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1 INLEDNING 

Med detta arbete vill vi undersöka kunskaperna i TAKK (tecken som alternativ 

kompletterande kommunikation) hos pedagoger i grundsärskolan, vid vilka tillfällen under 

skoldagen de använder sig av TAKK samt hur detta möjliggörs av skolledningen. Enligt 

målen för speciallärarexamen, inriktning utvecklingsstörning, ska studenten visa sådan 

kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och 

elever i behov av särskilt stöd (Sveriges Riksdag, 2008). 

 

Rektorn är ansvarig för kompetensutvecklingen i skolan. Kompetensutveckling kan beskrivas 

som en strävan att utveckla och behålla medarbetarbetarnas resurser och komptens, samt 

skapa garantier för den långsiktigta utvecklingen i organisationen (Maltén, 2000). Skolverket 

(2011b) belyser i läroplanen rektorns ansvar att ge personalen den kompetensutveckling som 

krävs för att den professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 

 

Kommunikation och att kunna förmedla sin vilja är en grundläggande rättighet för alla 

individer. Enligt Skolverket (2011b) ökar kommunikativa färdigheter möjligheten för 

individen att vara delaktig i samhället. Alla ska kunna be om det de vill, avvisa det de inte vill 

samt påkalla uppmärksamhet. För personer som befinner sig på tidig utvecklingsnivå, utan 

talat språk kan detta te sig ouppnåeligt. Enligt Heister-Trygg (2004) går det alltid att 

kommunicera, författaren påstår vidare att det inte går att ”icke-kommunicera”. Alla barnets 

beteenden har mening, även om personerna runt omkring inte förstår dem just då.  

 

Ï vårt arbete som pedagoger inom grundsärskolan konfronteras vi dagligen med elever som 

saknar talat språk eller som har försenad talutveckling. Att tillsammans med föräldrar, övrig 

personal och eleven själv hitta en alternativ kommunikation som kan komplettera när det egna 

talet eller förståelsen för andras tal inte räcker till, är en utmaning som vi känner är ett av våra 

större uppdrag som pedagoger. I detta uppdrag återfinns oftast någon form av AKK, alternativ 

kompletterande kommunikation, som hjälp och stöd när vi försöker hjälpa eleven att hitta sina 

kommunikativa färdigheter. Inte sällan består denna AKK av TAKK, tecken som alternativ, 

kompletterande kommunikation. Sirén (1997) framhäver betydelsen av gester för barns tidiga 

språkutveckling. Enligt Heister Trygg och Andersson (2009) innebär kommunikation först 



10 

 

och främst samspel med andra, inte bara att studera och utveckla bra hjälpmedel eller att lära 

personer med talsvårigheter färdigheter lämpliga för kommunikation.  

 

Skolverket (2011b) belyser, under ämnesområdet kommunikation, att eleven i undervisningen 

ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med 

tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. De menar också att undervisningen ska 

stimulera eleverna att vilja ta emot och tolka kommunikation. Vidare belyser Skolverket 

(2011b) att språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

kommunikation uttrycker människan känslor och tankar samt utvecklar sin identitet och 

empatiska förmåga. Kommunikation ökar förutsättningarna för individen att vara delaktig i 

vardagen och i samhället. 

 Bakgrund 1.1

Barn med flerfunktionsnedsättning och kommunikationssvårigheter upplever ofta begränsad 

tillgång till omgivningen, begränsad interaktion med människor runt omkring samt få 

möjligheter till kommunikation. Det är av yttersta vikt att så tidigt och så mycket som möjligt 

ge dessa barn tillgång till kommunikationens möjligheter för att så bra som möjligt förebygga 

de negativa effekterna av de kommunikativa svårigheterna (Light & Drager, 2007). Barn 

använder språket som redskap för att vidga sitt kunnande om världen, men också för att 

härska över andra och visa upp sig själv. Vid språkstörningar ges barnet inte denna möjlighet 

fullt ut, vilket begränsar dess möjlighet att utvecklas som en egen individ (Johansson, 1996). 

Brister i den kognitiva utvecklingen påverkar språkutvecklingen och begreppsutvecklingen 

generellt, men graden av utvecklingsstörning och andra eventuella samtidiga 

funktionsnedsättningar påverkar hur stora språksvårigheterna blir. Utifrån elevens 

språksvårigheter och egna förutsättningar har varje elev sin egen unika sammansättning av 

AKK, vilken kan vara en kombination av de olika varianter som finns, eller enbart en (Heister 

Trygg & Andersson, 2009). I detta arbete har vi valt att koncentrera oss på vid vilka tillfällen 

under skoldagen pedagogerna använder TAKK, tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation inom grundsärskolan, vilken kunskapsnivå pedagogerna befinner sig på samt 

vilken inställning rektorerna har till TAKK och hur de möjliggör arbetet med TAKK för 

pedagogerna.  
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Heister Trygg och Andersson (2009) belyser att TAKK tyvärr ofta bara används i vissa 

förutbestämda situationer och inte som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Heister-

Trygg (2004) påvisar att TAKK-användandet hos personal ofta sker enbart vid specifika 

situationer, så som exempelvis samlingar och dagens planerade aktiviteter, men att det sedan 

upphör under resten av dagen. Detta fenomen ville vi undersöka. Stämmer det som Heister 

Trygg och Andersson påstår? Är det så att pedagogerna, när de arbetar med eleverna, har en 

tendens att arbeta med TAKK enbart vid speciella tillfällen, eller de använder det som det, 

enligt namnet är tänkt, som en alternativ kommunikation? Kommunikation är ju en evigt 

pågående process som ständigt är nödvändig, inte enbart vid förutbestämda, kontrollerade 

situationer. Sirén (1997) belyser att det behövs kontinuitet och ett målinriktat arbete samt 

goda kunskaper hos omgivningen för att ett alternativt kommunikationssätt ska fungera. 

Enligt Skolverket (2011b) ska eleverna genom undervisningen ges möjlighet att utveckla sin 

kommunikativa förmåga samt kunna anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika 

syften. Detta trycker på vikten av att eleven tillåts använda sin kommunikation alltid, inte 

enbart vid vissa, tillrättalagda tillfällen. Enligt Johansson (1996) utvecklar barnet sitt språk 

genom att använda det frekvent.  

 

Vidare ville vi undersöka utbildnings- och kunskapsnivån inom TAKK hos pedagogerna i 

grundsärskolan. Vi ville också undersöka vilken inställning rektorerna inom grundsärkolan 

har till användande av TAKK samt hur de möjliggör och följer upp detta arbete. Får 

pedagogerna den fortbildning och det stöd de behöver för att kunna genomföra 

undervisningen på ett bra sätt?  

 Syfte och problemformulering 1.2

Det övergripande syftet med vår studie är att belysa TAKK i grundsärskolan ur olika 

perspektiv.  

 

De frågeställningar vi ville ha svar på var: 

 

• Vid vilka tillfällen under skoldagen arbetar pedagogerna inom grundsärskolan med 

TAKK? 

• Vilka TAKK-kunskaper har pedagogerna i grundsärskolan? 
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• Hur ser rektorerna inom grundsärskolan på pedagogernas arbete med TAKK och hur 

möjliggör de detta? 

 Studiens upplägg 1.3

Vi presenterar vårt syfte med våra frågeställningar i inledningen där vi också tar upp studiens 

begränsning. I litteraturavsnittet har vi tagit del av forskning som är relevant för vår studie. I 

metoddelen beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt som vilar på det sociokulturella och 

utvecklingsekologiska perspektivet som inspiration. Vidare i vår metoddel beskriver vi hur 

insamling, analys och tolkning av data är upplagt, samt hur vi analyserat och diskuterat 

resultatet av vår enkätundersökning samt våra intervjuer. I resultatdelen redovisar vi de 

resultat enkätundersökningen samt intervjuerna visat och avslutningsvis diskuterar vi studiens 

brister, tillämpning och förslag på fortsatt forskning samt gör en sammanfattning. 

 Studiens avgränsning 1.4

Vi valde att begränsa oss i antalet enkätutskick till 45 pedagoger verksamma på slumpmässigt 

utvalda grundsärskolor i södra Sverige. Av dessa svarade 22 st.  

 

Vid telefonintervjuerna med rektorerna, begränsade vi oss till att fråga fem slumpmässigt 

utvalda rektorer. Av dessa fem valde tre stycken att delta i intervjustudien. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 Centrala begrepp  2.1

AKK, alternativ kompletterande kommunikation, innebär kommunikation mellan människor 

som ersätter eller kompletterar ett bristande tal/språk (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

 

TAKK, tecken som alternativ kompletterande kommunikation, är ett samlingsnamn för olika 

sätt att använda sig av tecken med och för hörande personer med utvecklingsstörning eller 

försenad språkutveckling (Heister Trygg & Andersson, 2009).  

 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp 

till grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning (Sveriges 

Riksdag, 2010). 

 

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan, denna är avsedd för elever som inte 

kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i de ämnen som finns i grundsärskolan 

(Sveriges Riksdag, 2010). 

 AKK 2.2

Light och Mc Naughton (2012) menar att barn med utvecklingsstörning ofta har svårigheter 

att kommunicera och då kan få stöd av AKK. Heister Trygg och Andersson (2009) beskriver 

AKK, alternativ kompletterande kommunikation, som kommunikation mellan människor som 

ersätter eller kompletterar ett bristande tal/språk. Alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) är all kommunikation som inte bygger på tal. Det kan vara naturliga 

vägar som vi alla använder såsom gester, kroppsspråk och mimik. Det kan också vara i många 

olika former, till exempel TAKK (teckenspråkstecken som stöd), Braille (blindskrift), 

Pictogrambilder, In Print-bilder eller PCS-bilder (Swärd & Florin, 2011). Pictogrambilder är 

svartvita enkla bilder, med symbolisk utformning. PCS-bilder och In Print-bilder är enkelt 

ritade bilder. Hjälpmedel kan vara allt från metod och arbetssätt till produkter. Ett hjälpmedel 

måste vara anpassat efter varje individs behov (Malmberg & Nicolaou, 2005). Thunberg 

(2011), som granskat både tecken, bilder och talande hjälpmedel som stöd vid 

kommunikation, menar att de alla är effektiva medel för att stimulera och stödja 
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kommunikation. Enligt Farrell (2006) är visuell information i kombination med tal överlägset 

det bästa sättet för att träna kommunikation tillsammans med barn med 

kommunikationssvårigheter.  

 

 

  
   Figur 2.1: Exempel på pictogrambilder. Figur 2.2: Exempel på PCS-bilder. 

                  (Papunet.net 2015-02-04)                 (Papunet.net 2015-02-04) 

         

 

  
 Figur 2.3: Exempel på In Print-bilder 

                                         (Hargdata 2015-02-06) 

 

Grundtanken med att använda kommunikationshjälpmedel i grundsärskolan är att dessa ska ge 

stöd i inlärningen samt hjälpa eleven uppnå delaktighet i skola och vardagsliv (Malmberg & 

Nicolaou, 2005). 
   

Enligt Heister Trygg och Andersson (2009) innefattar AKK följande: 

 

• AKK-brukaren - personen som har funktionsnedsättning för kommunikation. 

• Redskapen – kommunikationssätt och hjälpmedlen för dessa.  

• Omgivningen – människor, samspelspartners och miljö. 

 

Heister Trygg och Andersson (2009) belyser vidare att AKK tyvärr ofta bara används i vissa 

förutbestämda situationer och inte som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Heister-

Trygg (2004) påvisar att AKK-användandet hos personal ofta sker enbart vid specifika 
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situationer, så som samlingar, dagens aktiviteter och att det sedan upphör under resten av 

dagen. Vidare menar författaren att felet kan vara i de former AKK utbildningarna hålls, att 

exempelvis tecken övas in som färdighetsträning av enskilda tecken och inte som en del i ett 

större sammanhang. 

2.2.1 AKK – för vem? 

Enligt Farrell (2006) kan AKK användas i sammanhang där eleven behöver hjälp att förstå 

något som ska hända inom en snar framtid, ska minnas något som har hänt eller som 

hjälpmedel när eleven vill initiera kommunikation eller fånga någons uppmärksamhet. Heister 

Trygg och Andersson (2009) påtalar att de som kan dra nytta av AKK är individer med svåra 

kommunikationsstörningar för vilka gester, tal och/eller skriven kommunikation är 

otillräckligt för att möta deras kommunikativa behov. Argument som talar för användning av 

alternativ kompletterande kommunikation, AKK, är att det inte stör talutvecklingen. AKK kan 

användas på väg mot tal, tillsammans med tal eller istället för tal och AKK är positivt för hela 

språk- och talutvecklingen. Specifik språkstörning innebär störningar eller avvikelser i 

språkutvecklingen och kan omfatta såväl språkförståelse som språkanvändande. Personer med 

specifik språkstörning har ofta problem med uppmärksamhet, koncentration och beteende och 

för dessa individer kan AKK vara ett stort stöd. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2012) behöver alla i barnets omgivning kunskap om alternativa kommunikationssätt. 

2.2.2 TAKK 

TAKK bygger på användande av tecken ur det svenska teckenspråket, vissa delvis förenklade.  

  

 

 
Figur 2.4: Exempel på TAKK-tecken. Tecken för skola. 

                  (Ritade tecken, SPSM, 2015-02-06) 

 

Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) framhäver att tecken förvärvas tidigare än talat språk 

samt att barn genom användning av tecken responderar tidigare och i fler situationer än om de 
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inte använt tecken. Johansson (1988) visar i sin studie med tecken hos små barn med Downs 

syndrom att barn, som tidig fick tecken som komplement till talet, kunde uttrycka sig tidigare 

med tecken än vad de kunde med tal. Vidare ledde detta till att barnen gavs möjlighet att 

kommunicera och utvecklas språkmässigt, trots att de ännu inte hade det verbala språket. 

Något Johansson (1988) också kunnat notera i sin studie var att barn som språktränar, samt 

tecknar får ett större och bredare ordförråd. Johansson (1996) påvisar att tecken som stöd är 

praktiskt att använda i det löpande vardagsspråket, eftersom tecknen inte kräver andra redskap 

än de som finns på talarens kropp. Thunberg (2011), som undersökt fördelar och nackdelar 

med TAKK, menar att fördelarna är att tecknen alltid är tillgängliga och att de är mer 

naturliga, samt att det finns möjlighet att utveckla TAKK till ett komplett och rikt språk. 

Nackdelen är dock att samtalspartnern måste förstå, samt själv kunna uttrycka sig med tecken. 

Ohlsson (1983) framhäver att en elev som använder tecken inte bör vara ensam i sitt 

tecknande, detta är viktigt att belysa då pedagogerna ofta glömmer bort att teckna i 

vardagssituationerna. Ohlsson (1983) belyser även att det är av vikt att skapa en teckenmiljö, 

där flera tecken med nyckelord till vad som sägs tecknas, då den indirekta inlärningen då 

ökar.  

 Kommunikation 2.3

Brodin (2005) beskriver kommunikativ kompetens och menar att kommunikation är en social 

process som innebär att erfarenheter, känslor och handlingar delas. Detta bygger på 

ömsesidighet och utvecklas i samspel med omgivningen. Enligt Ahlberg (2001) är 

kommunikation människans viktigaste verktyg för att skapa gemenskap. All kommunikation 

är riktad och har ett innehåll. 

  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

kommunikation utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för 

delaktighet i vardagen och i samhället (Skolverket, 2011b s.147).  

 

Heister Trygg och Andersson (2009) framhäver att rätten att kommunicera ska innebära 

rättighet för den enskilde att begära önskade föremål, att erbjudas valmöjligheter och 

alternativ, rättighet att förkasta eller vägra oönskade föremål, rättighet att få sin 

kommunikation bekräftad och besvarad, rättighet till en god kommunikativ miljö, rättighet att 

samtalas med på ett sätt som erkänner och medger den enskildes värdighet samt rättighet att 
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kalla på och delta i samspel med en annan person. Vikten av autonomi och oberoende är stor 

för alla, så även för barn med svåra funktionsnedsättningar. I strävan efter detta ingår det att 

träna barnet att förstå val samt att erbjuda barnet att kunna välja. I detta sammanhang är 

vikten av kommunikationsträning central och utan kommunikation är det svårt för barnet att 

kunna påverka sin omgivning (Farrell, 2006).  

 

Brodin (2005) menar att ögonkontakten är den första nödvändiga förutsättningen för 

kommunikation. Heister-Trygg (2004) belyser att kommunikation och kommunikativa 

förmågor utvecklas i samspel och samtal, inte genom regelrätt träning. Vi kommunicerar med 

varandra för att skapa mening, göra oss förstådda och förstå andra (Liberg, 2007). Bruce 

(2009) menar att språkförmågan är en komplex förmåga, som påverkas av såväl arv som 

personlighet och miljö. Den personliga läggningen hos barnet påverkar också i vilken riktning 

samt hur tidigt språkutvecklingen utvecklas. Därutöver måste intryck från både syn, hörsel 

och känsel tas emot samt bearbetas och tolkas. Heister Trygg och Andersson (2009) 

framhäver att det krävs många komponenter för att kunna tala, röst, artikulation, språk och 

pragmatik. Om någon av komponenterna saknas får individen svårigheter att utveckla ett 

fullgott tal. Sambandet illustreras i figur 2:5. 
 

 

  

Figur 2.5: RASP-modellen, som illustrerar sambandet mellan röst, artikulation, språk och pragmatik 

                för att möjliggöra tal (Heister Trygg & Andersson, 2009 s. 16). 

 

Winlund och Rosenström Bennhagen (2004) påvisar att begriplighet innebär en upplevelse av 

att inre och yttre stimuli inte bara är ett brus utan har en struktur, hänger samman och är 

möjliga att förstå utifrån den förmåga individen har att tillgå. Vidare menar de att vi, för att 

göra livet begripligt för personer med utvecklingsstörning behöver försöka förstå vad 
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individen förstår och ordna miljö och krav efter den kunskapen. Betydelsen av ordnad struktur 

och kommunikation på individuell nivå är viktig. Barnet lär sig se sig själv genom samspel 

med andra och den pedagogiska situation som ramar in själva lärandet präglas av 

kommunikation och av att undervisningssituationen är en relation, där de som ingår skapar 

mening tillsammans (Alexandersson, 2009). Light och McNaughton (2012) hävdar att 

kommunikation och språk är fundamentalt i en persons liv, detta för att kunna delta i skola, 

arbete, familjeliv och övrigt socialt samspel. Farrell (2006) framhäver vikten av att skolan 

uppmuntrar elevernas kommunikation, både enskilt och i grupp.  

 

Kommunikation antas alltid omfatta flera deltagare och inbegriper alltid ett tolkningsarbete, 

då den sker som ett svar på ett uppfattat kontaktförsök eller en begäran (Leijon & Lindstrand 

2012). Bruce (2009) påtalar att barnet först och främst måste ha intresse av andra människor 

och en vilja att kommunicera för att språkförmågan ska utvecklas på ett förväntat sätt. 

”Språkutvecklingens inifrånperspektiv handlar om barnet egen nyfikenhet och stävan efter 

bekräftelse, delaktighet och gemenskap” (Bruce, 2009 s. 55). Leijon och Lindstrand (2012) 

menar att arbetet med att stärka kommunikation medför ett etiskt ansvar att ta ställning för 

alla människors rätt att komma till tals på sina egna villkor, med de teckensystem de har 

tillgängliga för att ingå kommunikation med andra. Light och McNaughton (2012) påtalar att 

många barn som befinner sig på tidig utvecklingsnivå ofta har ett eget sätt att kommunicera 

på, exempelvis genom mimik, ljud eller ögonpekning. Barnen använder också ofta 

kroppsspråk och visar med miner vad de vill. 

 Styrdokumenten 2.4

2.4.1 Grundsärskolans läroplan 

Skolverket (2011b) belyser att språket är människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människan sin identitet, uttrycker 

känslor och tankar samt skapar förståelse för hur andra känner och tänker. Kommunikation 

ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället. Skolverket (2011b) belyser 

under ämnesområdet kommunikation, att eleven genom undervisningen ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra samt tolka olika former av 

kommunikativa uttryck. Skolverket (2011b) framhäver vidare att skolan ska främja förståelse 

för andra människor och att förmåga till inlevelse samt omsorg om den enskildes 
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välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Vidare belyses att undervisningen ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Eleven ska kunna initiera och avsluta 

kommunikation samt kunna uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och 

miljöer. Eleven ska också kunna tolka andras avsikter och visa detta genom att samspela i 

kommunikation (Skolverket, 2011b). Under ämnet svenska står att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala i olika sammanhang, 

undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och 

anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Språk, lärande och 

identitetsskapande är nära förknippade och genom rika möjligheter att samtala ska varje elev 

få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Eleverna ska stimuleras att vilja ta emot och tolka kommunikation. Skolans uppdrag är att 

främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden 

(Skolverket, 2011b). 

2.4.2 Skollagen  

Sveriges Riksdag (2010) påtalar att grundsärskolan i Sverige har som uppdrag att ge varje 

elev med utvecklingsstörning goda förutsättningar att klara av sin utbildning. Det innebär att 

varje elev ska erbjudas en individuellt anpassad utbildning vars mål är att ge eleven en god 

grund för vidare studier eller framtida yrkesverksamhet. Vidare ska utbildningen skapa en 

grund för ett aktivt samhällsliv och genom utbildningen ska varje elev få möjlighet att 

utforma en social gemenskap. Elevens förmåga att på ett självständigt sätt, samt tillsammans 

med andra, utvecklas på olika plan ska vara ett grundläggande mål (Sveriges Riksdag, 2010) 

 

Sveriges Riksdag (2010) belyser att utbildningen i grundsärskolan ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Barnets 

inställning ska, så långt det är möjligt, klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. De belyser vidare att grundsärskolan ska ge 

elever med utvecklingsstörning en, för dem, anpassad utbildning som ger kunskaper och 

värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så 

att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till 
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grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

2.4.3 FN:s konvention om barnets rättigheter  

UNICEF (1989) fastställer att varje barn ska garanteras de rättigheter som finns i 

konventionen om barnets rättigheter. Det gäller alla barn oavsett funktionsnedsättning. I 

konventionen fastslås alla barns rätt till utbildning och ett sätt att förverkliga detta är att varje 

stat tar ansvar för och säkerställer individanpassade stödåtgärder inom skolväsendet.  

 Grundsärskolan 2.5

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. Inom grundsärskolan finns 

en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som 

inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i de ämnen som finns i 

grundsärskolan (Sveriges Riksdag, 2010).  

2.5.1 Särskolans historik 

Begreppet särskola kan härledas till 1951 års sinnesslövårdsutredning, då det föreslogs att 

termen sinnesslöskola skulle ersättas av särskola och beteckningen gäller officiellt från och 

med 1955. Enligt Grunewald (2008) kom ursprunget till den svenska särskolan i mitten på 

1800-talet. Runt 1870 lades den första idén om en speciell utbildning för lärare som skulle 

undervisa inom sinnesslöundervisningen fram, detta i samband med bildandet av Föreningen 

för sinneslöa barns vård i Stockholm. 1944 infördes skolplikt för bildbara sinnesslöa barn. 

Vid denna tid bedrevs undervisningen till största del i skolhem, där eleverna bodde och 

tillbringade största delen av sitt liv (Grunewald, 2008).   

 

1955 infördes beteckningen särskola. I 1954 års lag stadgades det, enligt Grunewald (2008), 

att barnets behov av särskoleundervisning i första hand skulle tillgodoses genom 

externatundervisning, de skulle därigenom kunna bo kvar i hemmen och undvika att 

institutionaliseras. Men det dröjde tills särskolan var tillgänglig för alla barn som hade behov 

av den. Sverige var det första land i världen som införde skolplikt även för dessa barn, som 

tills dess betecknats som obildbara. Enligt Grunewald (2008) var det dock först 1973 som det 
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infördes en läroplan, LSä-73, som omfattade alla särskolans elever, även de som gick i 

träningsskola. 

2.5.2 Grundsärskolan av idag 

Dagens moderna särskola växte, enligt Grunewald (2008), fram från slutet av 50-talet, då 

tanken på internatundervisningen övergavs till förmån för externatmodellen. Detta innebar att 

eleverna i större grad skulle undervisas på hemorten, helst i samarbete och nära anknytning 

till den ”vanliga” folkskolan, istället för, som tidigare, i skolhemmen där eleverna bodde 

internerade, skilda både från sin familj och den traditionella skolan. En förändring mot en mer 

integrerad särskola var dock svårt att få igenom och tog ganska lång tid att genomföra.  

 

Unesco (2006) fastställer i Salamancadeklarationen att elever med behov av särskilt stöd 

måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter 

barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov. Utrikesdepartementet (2008) belyser i 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning individens rättighet att 

leva i samhället med likadana valmöjligheter som andra personer. Konventionen fastställer 

också att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte 

utestängs från det allmänna utbildningssystemet på grund av funktionsnedsättningen. ”Barn 

som lär tillsammans lär sig att leva tillsammans!” (Unesco, 2006 s. 61). 

 

När problem uppstår kring elever med funktionsnedsättning och deras möjligheter till 

delaktighet i en klass, försöker man lätt finna förklaringar i elevens individuella egenskaper 

och förutsättningar. Frågan, vilka förutsättningar till lärande, samspel och delaktighet som 

skolmiljön ger eleverna, ställer vi oss mer sällan (Szönyi & Söderqvist Dunkers 2012). 

Undervisningen i grundsärskolan har med tiden förändrats, numera ses problematiken inte 

individinriktat. ”Synen på svårigheter i skolan har förändrats från att orsaker enbart söktes hos 

den enskilda eleven, till att orsaker till svårigheter numera i första hand bör sökas i det sociala 

sammanhanget i hela skolans miljö och i det omgivande samhället.” (Jakobsson & Nilsson, 

2011 s. 64). Istället för att förändra individen, som tidigare eftersträvades, är målet nu att 

förändra miljön runt individen. Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att begreppet 

handikapp inte längre används. Innan 1980 användes handikappbegreppet som ett medicinskt 

fenomen, som handlade om individbundna egenskaper. Detta synsätt ändrades när WHO år 

1980 införde det relativa handikappbegreppet. Enligt detta ses handikapp som skillnaden 
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mellan omgivningens krav och individens förmåga (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det vill 

säga, funktionsnedsättningen är enbart ett handikapp i vissa situationer och miljöer. Anpassas 

miljöerna och situationerna utifrån de individuella och specifika behov individen har, 

försvinner funktionshindret. Flera forskare (Swärd & Florin, 2011, Östlund, 2012, Berthén, 

2007) menar att undervisningen i grundsärskolan med inriktning träningsskola av tradition 

främst har inriktat sig på omsorgsinriktad undervisning. Då omsorg alltid kommer att vara en 

viktig del av grundsärskolan är det en missuppfattning att ställa omsorg och kunskap mot 

varandra (Östlund, 2012). Aspelin (2010) och Östlund (2012) menar att i grundsärskolan går 

omsorgsfunktioner och kunskapsfunktioner in i varandra och är svåra att dela på. Detta 

påvisas med figur 2:6. 

 

 
Figur 2.6: Egen tolkning, där vi belyser hur vi ser på grundsärskolan.  

2.5.3 Grundsärskola – för vem? 

Enligt Skollagen 3:8§ ska en elev, om en utredning visar att denna är i behov av det, ges 

särskilt stöd (Sveriges Riksdag, 2010). För att eleven som har svårigheter ska kunna skrivas in 

i grundsärskolan måste eleven genomgå fyra olika utredningar, en pedagogisk, en 

psykologisk, en medicinsk och en social. Dessutom måste eleven göra ett begåvningstest för 

att fastställa om den tillhör särskolans målgrupp eller inte. Viktigt är att dessa utvärderingar är 

rigorösa, då endast särskolans faktiska målgrupp ska fångas upp.  

 

Eleven kan gå som integrerad elev i grundskolan, det vill säga, gå i en grundskoleklass men 

studera enligt grundsärskolans läroplan, eller gå i grundsärskolan. Grundsärskolan är 

obligatorisk och pågår i nio år. Efter grundsärskolan kan eleven gå i gymnasiesärskola under 

fyra år.  Grundsärskolan har samma ämnen som grundskolan, det vill säga, svenska, 
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matematik, teknik, engelska, svenska som andraspråk, samhällsorienterade ämnen, 

naturorienterade ämnen, musik, slöjd, modersmål, idrott och hälsa, hem och 

konsumentkunskap samt bild, men innehållet i de olika ämnena är individuellt anpassade efter 

varje elevs förutsättningar för att denna ska kunna klara dessa ämnen. Träningsskolan är en 

verksamhetsgren inom grundsärskolan, där undervisas eleverna utifrån fem ämnesområden, 

verklighetsuppfattning, motorik, vardagsaktivitet, estetisk verksamhet och kommunikation 

(Skolverket, 2011b).  

2.5.4 Speciallärarens roll i grundsärskolan 

Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skolverket, 2011a).  

 

Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten har fullgjort 

kursfordringar om 90 högskolepoäng. Vidare ställs det krav på avlagd grundlärarexamen, 

ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 

Speciallärarexamen ges bland annat med specialisering mot utvecklingsstörning. För att vara 

behörig att undervisa i ämnen och ämnesområden inom särskolan eller specialskolan krävs att 

läraren eller förskolläraren har en speciallärarexamen, specialpedagogexamen eller 

lärarexamen som omfattar en inriktning eller specialisering mot sådan funktionsnedsättning 

som undervisningen avser. En förutsättning för att kunna ges behörighet grundat på en 

speciallärarexamen eller en specialpedagogexamen är att läraren eller förskolläraren i övrigt 

har en examen som ger behörighet att undervisa i skolväsendet (Skolverket, 2014). År 2018 

ska samtliga lärare inom grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola ha en 

speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning för att vara behöriga att undervisa 

och få en lärarlegitimation (Sveriges Riksdag, 2008). Detta innebär att de specialpedagoger 

som tidigare har undervisat i grundsärskolan inte längre är behöriga att undervisa efter år 

2018 (Sveriges Riksdag, 2011b). 

 

Examensförordningen gällande speciallärare med specialisering utvecklingsstörning belyser 

att specialläraren ska ha fördjupade kunskaper kring elever med utvecklingsstörning samt en 

fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd 

(Sveriges Riksdag, 2011a). Enligt Östlund (2012) ska lärarens arbete bestå i att vara en 
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pedagogisk ledare med ett övergripande ansvar för klassens pedagogiska verksamhet. Läraren 

ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt upprätta IUP och skriva omdömen. 

Läraren ska också ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna och med andra 

yrkeskategorier i det stora nätverk som oftast finns runt eleven. Klassläraren ska även fungera 

som handledare och diskussionspartner för arbetslaget. Farrell (2006) beskriver arbetet med 

barn på låg utvecklingsnivå som ytterst krävande för läraren då denna måste anpassa tempot i 

klassrummet till elevens individuella förutsättningar, samtidigt som hänsyn bör tas till hela 

gruppen. Enligt Ahlberg (2001) måste eleven ses som en del av skolans sociala praktik, alla 

förändringar som rör gruppen och organisationen måste beaktas och övervägas. Arbetet med 

att möta den enskilde elevens speciella behov kan därför inte anses vara den enskilde lärarens 

uppgift, utan måste ses som en uppgift för arbetslaget och i förlängningen hela skolan.  

 

Farrell (2006) belyser vikten av att hitta en balans mellan att arbeta i tillräckligt långsamt 

tempo för att säkra lärande och samtidigt i tillräckligt snabbt tempo för att inte riskera att 

eleven tappar fokus. Läraren måste försöka hitta ett tempo som försäkrar att eleven lär sig det 

som är målet för lektionen, men måste också se till att lektionen fortlöper så att intresse och 

uppmärksamhet behålls.  

2.5.5 Rektorns roll 

Skolverket (2011b) påtalar rektorns ansvar som pedagogisk ledare och chef över lärare och 

övrig personal i skolan. Rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten som helhet. 

Rektorn ansvarar bland annat för att: 

 

• Skolans arbetsformer utvecklas så att aktivt elevinflytande gynnas. 

• Undervisningen utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 

behöver.  

• Samarbetsformer utvecklas mellan skola och fritidshem för att stödja varje elevs 

mångsidiga utveckling och lärande.  

 

Sveriges Riksdag (2010) påvisar att rektor, i varje skolenhet, skall leda och samordna det 

pedagogiska arbetet samt verka för att utbildningen utvecklas. Rektor beslutar och ansvarar 

för sin enhets inre organisation. Uppdraget som rektor har förtydligats samt blivit mer 
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omfattande i den nya skollagen (Sveriges Riksdag, 2010). Rektor har som pedagogisk ledare 

för skolan det övergripande ansvaret för verksamheten.  

 

Møller (1996) belyser att rektorns ledarskap i skolan många gånger blir som en 

akutmottagning, där problem och oförutsedda uppgifter måste lösas omedelbart. Møller 

(1996) menar även att stat och kommun bör ställa krav på den enskilde ledaren att inhämta 

kunskap på arbetet, i stöd av anpassad kompetensutveckling. Rektorn är ansvarig för att 

personalen på skolan får adekvat kompetensutveckling. I rollen ingår att ständigt fråga sig 

vilken kompetens som finns, hur den behöver vidareutvecklas och vilken ny kompetens 

gruppen behöver (Maltén, 2000). Det pedagogiska ledarskapet innebär att sätta igång och 

vidmakthålla en kontinuerlig process, att vara katalysator för individer och gruppers 

utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan (Maltén, 2000). Detta 

illustreras med figur 2:7. 

 
Figur 2.7: Egen tolkning av Maltén 2000 & Börjesson 1983. 

 

Heldmark (2011) påvisar att det i den nya skollagen läggs mer tyngd kring rektors 

pedagogiska ledarskap. Lagen betonar också rektors ansvar för elevernas resultat och skolans 

måluppfyllelse samt för lärarnas kompetensutveckling. Skolinspektionen (2012) lyfter 

begreppet pedagogiskt ledarskap som en förekomst och diskussion i olika sammanhang och 

påvisar att det inte finns entydig och klar vetenskaplig definition av begreppet, vilket gör att 

begreppet kan tolkas olika. Vidare lyfts det pedagogiska ledarskapet i avsnitt 4.3:  

 

 Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka  

uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa  

förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat 

  (Skolinspektionen, 2012 s. 6). 
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Skolinspektionen (2012) framhäver att så väl individer, som roller och skolorganisation är 

bärare av olika föreställningar och attityder som en del av skolans komplexitet.  Ledarskap 

som skolutveckling tycks därför behöva relateras till kulturskillnader på alla nivåer i 

skolsystemet och till alla inblandade aktörer. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett medel för 

att synliggöra, analysera och åtgärda skolans undervisningsprocesser som kräver bättre 

förutsättningar.  Fördelat ledarskap grundar sig på grundsynen, att människan är både kapabel 

och intresserad av att ta på sig ansvar och arbetsuppgifter när hon ser mål och mening i dem.  

Hållbart ledarskap måste ta oss bort från den detaljstyrda standardiseringen. Ett hållbart 

ledarskap agerar direkt, lär av det förflutna och mångfald samt står emot yttre tryck, väntar 

tålmodigt på resultat och skapar förutsättningar för att människor inte ska hamna i utbrändhet 

(Hargreaves & Fink, 2008). 

 Sammanfattning 2.6

Skolverket (2011b) belyser under ämnesområdet kommunikation, att eleven genom 

undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra samt 

tolka olika former av kommunikativa uttryck. Light och McNaughton (2012) hävdar att 

kommunikation och språk är fundamentalt i en persons liv, detta för att kunna delta i skola, 

arbete, familjeliv och övrigt socialt samspel. (AKK) är kommunikation som inte bygger på tal 

och kan vara i många olika former, till exempel TAKK (teckenspråkstecken som stöd), Braille 

(blindskrift), Pictogrambilder, In Print-bilder eller PCS-bilder (Swärd & Florin, 2011). Enligt 

Farrell (2006) kan AKK användas i sammanhang där eleven behöver hjälp att förstå något 

som ska hända inom en snar framtid, ska minnas något som har hänt eller som hjälpmedel när 

eleven vill initiera kommunikation eller fånga någons uppmärksamhet.  

 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning (Sveriges Riksdag, 

2010). Undervisningen i grundsärskolan har med tiden förändrats, nu för tiden ses 

problematiken inte individinriktat, utan problemet söks istället i miljön runt eleven (Jakobsson 

& Nilsson, 2011). För att vara behörig att undervisa i ämnen och ämnesområden inom 

särskolan eller specialskolan krävs att läraren eller förskolläraren har en speciallärarexamen, 

specialpedagogexamen eller lärarexamen som omfattar en inriktning eller specialisering mot 

sådan funktionsnedsättning som undervisningen avser. En förutsättning för att kunna ges 

behörighet grundat på en speciallärarexamen eller en specialpedagogexamen är att läraren 
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eller förskolläraren i övrigt har en examen som ger behörighet att undervisa i skolväsendet 

(Skolverket, 2014).  

 

Sveriges Riksdag (2010) påvisar att det, i varje skolenhet, är rektor som skall leda och 

samordna det pedagogiska arbetet samt verka för att utbildningen utvecklas. Rektor beslutar 

och ansvarar för sin enhets inre organisation. Uppdraget som rektor har förtydligats samt 

blivit mera omfattande i den nya skollagen (Sveriges Riksdag, 2010). 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De valda teoretiska utgångspunkterna kan, på olika sätt, kopplas till studiens syfte att 

undersöka pedagogers kunskaper kring TAKK samt deras sätt att arbeta med detta. Vi ville 

också undersöka rektorers syn på TAKK som metod och arbetssätt. I denna studie har det 

sociokulturella lärandeperspektivet betydelse då den delvis syftar till att undersöka när 

pedagoger i skolan arbetar med TAKK. TAKK är en kommunikationsform som underlättar 

sampel för människor med kommunikationsproblem. Enligt Säljö (2014) uppnås lärande 

genom samspel och det är kommunikationen som gör individen delaktig och möjliggör 

inlärning. Barnet lär sig se sig själv genom samspel med andra och den pedagogiska situation 

som ramar in själva lärandet präglas av kommunikation och av att undervisningssituationen är 

en relation, där de som ingår skapar mening tillsammans (Alexandersson, 2009). Den 

utvecklingsekologiska teorin har betydelse i studien, då det är en teori som tar hänsyn till 

olika samhälleliga system kring individen som direkt, eller indirekt påverkar dennes 

utveckling (Bronfenbrenner, 1979). Studiens andra syfte är att undersöka hur rektorn, genom 

beslut kring exempelvis fortbildning påverkar pedagogernas sätt att arbeta och därmed, i 

förlängningen, påverkar elevens situation. Till exempel, hur påverkar rektorns beslut eleven 

eller hur påverkar skolans beslut familjen? 

3.1.1 Det sociokulturella lärandeperspektivet 

Det sociokulturella lärandeperspektivet utgår ifrån att lärande uppnås genom samspel och det 

är genom kommunikation som individen blir delaktig och kan tillgodogöra sig kunskaper och 

färdigheter. I den sociokulturella miljön tillgodogör sig eleverna färdigheter, kunskaper och 

förståelse och enligt denna teori är all mänsklig utveckling och allt mänskligt lärande en följd 

av de kommunikativa processerna som används i detta sammanhang (Säljö, 2014). Enligt 

Jakobsson (2012) ser det sociokulturella perspektivet tanken, medvetande och den materiella 

världen som en helhet. Detta innebär att den materiella världen står i ömsesidig kontakt med 

oss och på så sätt påverkar och möjliggör tänkandet. Lärandet uppfattas inom det 

sociokulturella perspektivet som en utvidgad förmåga att använda kulturella produkter på ett 

mer avancerat och utvecklat sätt, det vill säga, lärande är en utveckling av vår förmåga att 

tänka med hjälp av språk, begrepp och teorier. Detta blir därmed också redskap för att kunna 

analysera, förstå och lösa problem i vår omgivning (Jakobsson, 2012). Enligt Ahlberg (2001) 

är den bärande idén inom det sociokulturella perspektivet att människor som deltar i en social 
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praktik successivt förflyttar sina positioner från praktikens periferi till ett alltmer fullvärdigt 

deltagande. 

 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering kan 

förklaras utifrån att begreppet beskiver lärande genom att fokusera lärprocesser som 

interaktion mellan medierande resurser, vårt tänkande och våra handlingar. Att försöka 

fokusera och förstå hur människor som lärande varelser interagerar med tillgängliga kulturella 

produkter samt hur dessa påverkar och driver lärprocesser. Mediering kan härledas till 

Vygostskij vars teori, enligt Melander (2013), innebär att barns utveckling är beroende av 

medierande aktörer i dess interaktion med omgivningen (Melander, 2013). Vidare påvisar 

Melander (2013) att mediering innebär att människan inte uppfattar världen direkt, utan hon 

agerar och förstår omvärlden genom att interagera med andra människor. Enligt Strandberg 

(2006) är utveckling och lärande inte bundna till givna tillstånd eller stadier, vare sig 

biologiska, psykologiska, eller samhälleliga. Vi överskrider dessa med hjälp av 

utvecklingszoner där vi övar och provar det vi ännu inte kan. Piaget menar att det lilla barnet 

är egoistiskt för att sedan utveckla sociala kompetenser, i motsats till Vygotskij som belyser 

den psykologiska processen att tänkande inte uppstår i hjärnan, utan den växer fram vid 

ömsesidig interaktion. Enligt Piaget är människan först individuell för att bli en social varelse, 

Vygotskij å sin sida menar tvärtom, att utvecklingen går från social kompentens till 

individualitet (Strandberg, 2006).   

 

Lärandet uppfattas inom det sociokulturella perspektivet som en utvidgad förmåga att 

använda kulturella produkter på ett mer avancerat och utvecklat sätt, det vill säga, lärande är 

en utveckling av vår förmåga att tänka med hjälp av språk, begrepp och teorier. Detta blir 

därmed också redskap för att kunna analysera, förstå och lösa problem i vår omgivning 

(Jakobsson, 2012). Enligt Vygotskij (1999) är utgångspunkten för lärande det sociala 

samspelet. Varje individ bygger upp sina egna kunskapsstrukturer. Kunskap är inte något 

statiskt som kan överföras från en person till en annan, utan något som varje människa, 

genom interaktion med andra, själv konstruerar (Dysthe, 2003). Vygotskij (1999) betonar 

språkets betydelse för lärande. Människan utvecklas genom kommunikation med andra och i 

denna kommunikationsprocess är språket centralt.  
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3.1.2 Det utvecklingsekologiska lärandeperspektivet 

Utvecklingsekologi studerar sambandet mellan individ och omvärld och enligt denna teori 

sker all utveckling i samspelet mellan individen och dess omvärld. Tillsammans bildar 

individen och omvärlden ett system, för att förstå detta system måste utvecklingens ekologi 

studeras (Bronfenbrenner, 1979).  

 

Bronfenbrenner (1979) har studerat individens utveckling ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv, men anser att människan måste studeras i sin naturliga miljö, för att det ska gå att 

få en mer dynamisk bild av individens utveckling. Det är de olika systemen runt individen 

som skapar den påverkan i vilken individen utvecklas.  

 

Den utvecklingsekologiska teorin belyser hela den kontext som barnet befinner sig i. Denna 

kontext delas upp i fyra olika nivåer, mikro-, meso-, exo- och makronivå.  

 

 

 
Figur 3.1: Bronfenbrenners modell av den ekologiska strukturen i miljön (Andersson , 1986  s. 21). 

 

Alla nivåer är beroende av varandra och grunden i modellen är barnets upplevelse av 

sammanhang (Gunnarsson, 1999). Enligt Gunnarsson (1999) innebär mikrosystemet alla 

situationer som barnet upplever i direkt samspel med andra personer i givna sammanhang 

exempelvis familj, bostad, skola, skolpersonal eller kamrater. De viktigaste elementen i 

mikrosystemet är aktiviteter, roller och sociala relationer mellan de olika aktörerna. Roller är 

det beteende som finns associerat med olika sociala positioner (Bronfenbrenner, 1979).  
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Mesosystemet omfattar många olika mikrosystem och alla de gemensamma relationer som 

finns mellan de olika mikrosystem som barnet omgivs av, exempelvis relationen mellan hem 

och skola eller föräldrar och habilitering. De olika närmiljöerna i mesosystemet påverkar 

varandra, det som hänt i ena mikrosystemet påverkar hur individen reagerar och agerar i nästa 

samt i övergången till detta. Det är fortfarande roller, relationer och aktiviteter som står i 

fokus, men det är de roller, relationer och aktiviteter som sker mellan de olika mikrosystemen 

(Bronfenbrenner, 1979). 

 

Enligt Bronfenbrenner (1979) innefattar exosystemet de olika omgivande faktorer utanför 

barnets mikrosystem som kan påverka barnet, exempelvis kommunala beslut eller 

föräldrarnas sociala ställning. I detta system ligger fokus på hur dessa institutioner och 

faktorer påverkar innehållet i aktiviteterna, rollerna och relationerna i mikro- och 

mesosystemen. Bronfenbrenner (1979) menar att det i exosystemet inte handlar om individens 

egen, personliga, utveckling utan istället om de händelser i detta system som påverkar 

individens utveckling. 

 

Utvecklingsekologins fjärde, och sista nivå, är makrosystemet. Detta är den yttersta nivån och 

utgörs enligt Bronfenbrenner (1979) av övergripande faktorer i samhället, exempelvis 

historiska, politiska och ekonomiska förhållanden. I denna nivå innefattas även samhällets 

normer och värderinga och den refererar till kulturen och trossystemet i samhället som 

genomsyrar alla de underliggande systemen (Bronfenbrenner, 1979). 
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4 METOD 

 Val av metod och datainsamlingsteknik 4.1

Stukát (2011) framhäver att det är forskningsproblemet som ska styra valet av metod. Det 

problem som ska studera måste klarläggas tydligt och de begrepp som ingår måste utvecklas 

och definieras. Enligt Bell (2006) måste målsättningen med studien vara utgångpunkten för att 

det ska kunna avgöras vilka frågor som är viktiga att ställa. Valet av metod samt 

metoddiskussionen ska alltid föregås av metodologiska överväganden. Ordet metodologi 

innebär det tänkande och de principer som ligger till grund för sättet att arbeta. Metodologin 

fungerar som en brygga mellan vetenskapsteorin och den valda metoden (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009).  

 

Vi valde att använda enkäter eftersom vi ville se om det fanns ett mönster när pedagogerna 

inom grundsärskolan arbetar med TAKK. Vi ville också undersöka kunskapsnivån hos 

pedagogerna och om de anser sig ha tillräckliga kunskaper inom TAKK. Enkätundersökning 

är en kvantitativ metod där ett stort antal fakta samlas in och analyseras i syfte att finna just 

ett mönster som antas gälla generellt (Stukát, 2011). Utifrån enkätsvaren ville vi fördjupa oss 

ytterligare och valde att, via telefon, intervjua tre utvalda rektorer. Dessa tre valdes ut 

slumpmässigt. Bell (2006) framhäver att en fördel med intervjuer är dess flexibilitet. 

Intervjuaren kan följa upp idéer, sondera svar och följa upp frågan på ett annat sätt än vid 

exempelvis enkätundersökning. Svaren på enkätfrågor måste tas för vad de är, men i en 

intervju kan följdfrågor ställas och svaren kan utvecklas och fördjupas. Bell (2006) belyser 

dock att problemet med intervjuer är att de kan vara tidskrävande. Vi hade begränsad tid 

avsatt till vår forskning, därför valde vi att endast inbjuda fem rektorer till intervju. Av dessa 

fem valde tre att delta i intervjustudien.  

4.1.1 Hermeneutik 

I genomförandet av detta arbete har vår inspiration kommit utifrån en hermeneutisk ansats. 

Hermeneutik kan förklaras som läran om tolkning och handlar om att tolka, förstå och 

förmedla upplevelser av olika fenomen (Ödman, 2007). Enligt Patel och Davidsson (2003) är 

hermeneutik en vetenskaplig inriktning där tolkning och studier leder fram till att den 

mänskliga existensen klargörs. Vidare belyser de också att hermeneutiken, som främst 

används i kvalitativa undersökningar, engagerar och tilltalar den grupp av forskare som är 
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vidsynta och öppna för olika tolkningar. Hermeneutik kan beskrivas som en cirkel, där de 

enskilda delarna måste förstås utifrån helheten, men där helheten inte kan förstås på annat sätt 

än utifrån de enskilda delarna (Kjørup, 2009). Ödman (2007) beskriver tolkningsprocessen 

som att lägga ett pussel, där de små bitarna successivt läggs ihop och blir till en enhet som till 

slut bildar en sammanhängande bild, där allt blir till ett självklart och entydigt mönster.  

 

Ödman (2007) framhäver att, förutom samspelet mellan del och helhet, är förförståelsen 

viktig inom den hermeneutiska forskningen. För att förstå måste vi ha en förförståelse, utan 

förförståelse ser vi inget problem och har inget som kan ge ledtrådar. I samspelet mellan 

förförståelse och förståelse skapar vi en ny mening och utvecklar då en ny förförståelse. I 

samband med detta omtolkar vi vår verklighet och lär oss att förstå den på ett nytt sätt inom 

den hermeneutiska cirkeln. Ödman (2007) belyser också att tolknings- och 

förståelseprocessen saknar början och slut, spiralen är oändlig. “Den tolkning vi så gärna 

betraktar som slutgiltig kommer att omformuleras åtskilliga gånger under vårt liv” (Ödman 

2007, s. 107). Ödman (2007) menar att inom hermeneutiken handlar det om att utveckla en 

förståelse för något och att det ibland inte krävs mycket tolkningsarbete, medan det ibland 

däremot är mer komplext och kräver mycket tolkningsarbete. Enligt Kjørup (2009) är 

människan, till skillnad från djuren, bärare av förmågan att analysera och tolka och det är 

också denna egenskap som gör människan unik. Alla människor är i grunden meningssökande 

individer, detta gör hermeneutiken till en existentiellt tolkande lära och det är hur människor 

tillräknar världen de lever i mening och innehåll som är grunden i teorin. Inom hermeneutiken 

ska forskaren tolka och försöka förstå hur människor tänker. Hermeneutik är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) inte en metod som tillämpas steg för steg, utan en utveckling av generella 

principer. 

4.1.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökning är en kvantitativ metod där ett stort antal fakta samlas in och analyseras i 

syfte att finna ett mönster som antas gälla generellt (Stukát, 2011). Enligt Tufte (2011)  kan en 

kvantitativ undersökning säga något om hur utbrett ett fenomen är. Sverke (2004) belyser att 

enkätundersökningar förmodligen är den vanligaste källan till kvantitativa data. Enligt 

Ejlertsson (1996) är fördelarna med en enkätundersökning att den kan genomföras med ett 

större urval av respondenter än vid en intervjustudie. När enkäten är utskickad krävs endast en 

mindre arbetsinsats innan bearbetningen kan påbörjas och om frågorna är enkelt utformade 
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blir resultatet lättolkat. Stukát (2011) påvisar att en kort enkät med bara några få frågor som 

verkligen är viktiga att få svar på är bättre än en lång, som troligtvis också innehåller 

halvintressanta frågor. Ju mer strukturerad en fråga är, desto lättare är det att analysera svaret 

(Bell, 2006). Nackdelar med en enkätundersökning kan vara att enkätens öppna frågor endast 

ger liten möjlighet till fördjupning samt att det ofta blir stort svarsbortfall. Vidare belyses att 

frågeformuläret inte kan innehålla så många frågor. Att besvara en enkätundersökning bör inte 

ta så lång tid i anspråk (Ejlertsson, 1996). 

4.1.3 Intervjustudie 

En intervjustudie är en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ studie är alltid en 

produkt av en tolkningsprocess (Denscombe, 2000). Enligt Bryman (2008) kan den 

kvalitativa forskningen definieras som induktiv, tolkande och konstruktionistisk.  

 

Bell (2006) framhäver att en fördel med intervjuer är dess flexibilitet. Intervjuaren kan följa 

upp idéer, sondera svar och följa upp frågan på ett annat sätt än vid exempelvis en 

enkätundersökning.  

 

Det finns tre olika intervjutyper:  

 

• Strukturerade intervjuer 

• Semistrukturerade intervjuer 

• Ostrukturerade intervjuer  

 

Det som skiljer strukturerade intervjuer från semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

är i hur hög grad intervjuaren bestämmer karaktär och längd på respondentens svar 

(Denscombe, 2000). Bryman (2008) definierar det som att intervjuprocessen är flexibel i 

varierande grad vid ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. När en strukturerad 

intervju genomförs är processen mer fastlåst och intervjuaren följer en given lista, exempelvis 

ett förtryckt frågeformulär med flervalsfrågor, så kallad Surveyintervju. Kvale och Brinkman 

(2014) belyser att intervjuande kan ses som ett hantverk som kräver speciella färdigheter och 

användande av personligt omdöme. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att situationen 

liknar en vardaglig sådan och genomförs i nära likhet med ett vanligt samtal (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997). Forskningsintervjun är ett samtal mellan två deltagare om ett ämne 
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som båda har ett gemensamt intresse kring.  (Kvale & Brinkman, 2014). Vi valde 

telefonintervjuer på grund av att upptagningsområdet var ganska stort, samt att arbetets 

storlek gjorde att tiden var begränsad. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att fördelen med 

telefonintervju i en kvalitativ undersökning är att den ökar möjligheten att intervjua även 

personer som är geografiskt avlägsna. Telefonintervjuerna genomfördes på Högskolan i 

Kristianstad som semistrukturerade intervjuer med tre i förväg bestämda frågor, under 

intervjuns gång tillades sedan följdfrågor utifrån respondenternas svar.  

 Val av undersökningsgrupp 4.2

De olika undersökningsgrupperna har inget samband med varandra, utan är slumpmässigt 

utvalda.  

4.2.1 Enkäter 

Undersökningsgruppen valdes ut genom att vi letade upp mailadresser till 45 rektorer 

verksamma inom grundsärskolan i södra Sverige och skickade en förfrågan till dem om de 

kunde vidarebefordra mailadresser till pedagoger i rektorsområdet. 25 av dessa rektorer valde 

att vidarebefordra mailadresser.  

 

Kriterierna för att delta i enkätundersökningen var: 

 

• Att rektor godkänt deltagande genom att vidarebefordra deltagarens 

mailadress   

• Att deltagaren har någon form av pedagogisk utbildning  

• Att deltagaren är verksam inom grundsärskolan 

4.2.2 Intervjuer 

Utifrån svaren vi fick på enkäterna valde vi även att genomföra intervjuer med rektorer inom 

grundsärskolan. Detta för att få en djupare insikt och bredare grund i våra antaganden. Vi 

frågade fem rektorer, av dessa fem valde tre att delta i intervjustudien. Kriteriet för att bli 

utvald för intervju var att deltagaren är rektor inom grundsärskolan. 
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 Genomförande 4.3

4.3.1 Enkätundersökning 

Vi valde att göra en nätbaserad enkät via hemsidan Surveymonkey (bilaga I). Surveymonkey 

är ett webbaserat enkätprogram för att skapa enkäter samt sammanställa resultaten utifrån 

dessa.  Denna enkät skickades sedan ut via mail. Vi skickade ut en förfrågan till 45 olika 

rektorer inom grundsärskolan, som sedan fick vidarebefordra mailadresser till pedagoger på 

sina respektive skolor. Därefter skickade vi ut enkäterna till dessa pedagoger. Sammanlagt 45 

pedagoger fick enkäten utskickad till sig. Enkäten innehöll nio frågor och vi valde 

alternativfrågor med flera svarsalternativ där respondenten samtidigt kunde motivera sina 

svar. Vi utformade också två följebrev, ett till respondenterna (bilaga II) samt ett till 

rektorerna (bilaga III) där bakgrund och syfte till studien presenterades. Vi informerade också 

om anonymitet, svarstid, insamlingsförfarande samt bakgrund till studien och information om 

oss. Stukát (2011) belyser att respondenterna inledningsvis skall informeras om vem den som 

genomför undersökningen är samt syftet med undersökningen.  

 

Bell (2006) menar att en enkät bör prövas innan den lämnas ut till respondenterna. Därför 

genomförde vi en mindre pilotstudie där studiekamrater som arbetar inom grundsärskolan fick 

besvara enkäten. Detta för att vi ville försäkra oss om att frågorna var enkla att besvara och 

inte kunde missuppfattas. Stukát (2011) påvisar att en kort enkät med bara några få frågor 

som verkligen behöver bli besvarade är bättre än en lång, med många, men halvintressantar 

frågor.  Därför valde vi att begränsa enkäten till nio frågor, med fasta svarsalternativ, men där 

personen också gavs möjlighet att, om denna så ville, skriva in egna reflektioner och tankar. 

Vi var medvetna om att risken för svarsbortfall är stor när en enkätundersökning genomförs. 

Sverke (2004) framhäver att en enkätundersökning ofta kan resultera i stora svarsbortfall samt 

att den kan innebära problem om forskaren är intresserad av komplexa frågor. 

 

När vi analyserade resultaten från enkäten insåg vi att vi ville fördjupa oss ytterligare i ämnet. 

Genom att använda fler källor för att samla in data stärks validiteten. ( Stukat, 2011). Vi 

beslöt oss därför för att vidaretutveckla arbetet och genomföra telefonintervjuer med fem, 

slumpmässigt utvalda rektorer, av dessa valde endast tre att delta. 
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4.3.2 Telefonintervjuerna 

Telefonintervju kan vara ett bra altenativt tillvägagångssätt, då denna metod inte kräver 

direktkontakt mellan intervjuare och respondent och på så sätt sparar mycket tid (Stukát, 

2011). Fem rektorer, varav tre svarade, fick via mail en förfrågan om deltagande i intervju 

(bilaga IV), där vi även bifogade frågorna (bilaga V). Bell (2006) framhäver vikten av att vid 

en intervjustudie skicka ut frågorna till respondenterna i förväg. Telefonintervjuerna 

genomfördes som semistrukturerade intervjuer. Tre, i förväg bestämda frågor, som skickades 

ut till rektorerna innan intervjun, ställdes till samtliga respondenter, utifrån deras svar ställdes 

sedan individuella följdfrågor. Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren en färdig lista 

med frågor som ska ställas, men är flexibel och låter den intervjuade utveckla tankar och idéer 

samt låter denna tala mer utförligt om ämnet (Denscombe, 2000). Att lämna en viss frihet för 

respondenten att prata om det som denna anser vara viktigt är av stor betydelse, samtidigt 

behövs också en viss struktur i intervjun för att garanterat att alla ämnesområden och teman 

blir belysta (Bell, 2006). 

 

Med den intervjuades tillstånd kan samtalet spelas in (Stukát, 2011). Vi valde att spela in 

telefonintervjuerna på diktafon, för att på så sätt kunna lyssna på dem flera gånger och få 

möjlighet att kontrollera den exakta ordalydelsen. Dahmström (2011) menar att just en 

inspelning är det bästa att göra, då det kan vara svårt att hinna med att anteckna under 

intervjun. Bell (2006) framhåller att intervjuaren, om denne spelar in intervjun, kan ägna sin 

fulla uppmärksamhet åt det respondenten säger. En av oss höll i intervjun och samtalade och 

ställde frågorna, medan den andra satt bredvid, lyssnade och förde anteckningar under tiden 

intervjun fortgick. 

 Bearbetning 4.4

4.4.1 Enkäterna 

När vi fick in svaren från vår webbaserade enkät i Surveymonkey använde vi programmets 

funktioner för att sammanställa dem. I programmet finns en automatisk funktion där svarens 

resultat visas i diagramform. Diagrammen vi valde är stapeldiagram som på ett enkelt och 

visuellt sätt visar svaren. Diagram är ett slags modell över den sociala verklighet vi vill belysa 

och en begreppsmässig representation av alla de egenskaper som inryms i ett sakförhållande. 
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En modell är en idealiserad bild av en företeelse där vissa väsentliga egenskaper kan isoleras, 

betonas eller helt uteslutas (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  

4.4.2 Telefonintervjuerna 

De inspelade intervjuerna skrevs ut som referat (bilaga VI) och analyserades. En intervju kan 

skrivas ut som transkriberat material, då skrivs allt som sägs under intervjun ordagrant ut. 

Även pauser, skratt och liknande tas med. Stukát (2011) belyser att transkribering är en metod 

som tar mycket tid i anspråk, samt ger mycket material att hålla reda på. Om intervjuaren vill 

och anser att ingen betydelsefull information går förlorad, kan istället alternativet att enbart 

skriva ut särskilt intressanta delar av intervjun väljas, detta sparar mycket tid och ger en mer 

hanterbar mängd material att hålla reda på (Stukát, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) 

belyser meningskoncentrering, vilket innebär att intervjupersonens yttrande dras samman till 

kortare formuleringar, något som vi använde oss av i studien. 

 Etik 4.5

Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare skall upplysas om sin uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall också meddelas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I 

följebrevet till enkäten beskrev vi vårt syfte med undersökningen samt att bearbetat material 

kommer att raderas. I följebrevet stod också att respondenterna medverkar frivilligt. 

 

Genom att vi först tog kontakt med rektorerna på skolorna genom ett informationsbrev via 

mail, där vi bad om mailadresser till pedagogerna, samt beskrev syftet kring vår studie, var de 

väl informerade om studiens syfte. Vidare beskrev vi hur informationen vi får in via enkäterna 

skulle bearbetas samt utlovade anonymitet. Kvale och Brinkmann (2014) visar på att 

deltagarna, när det gäller information som samlas in och används till en studie, måste 

uppmärksammas på hur den samlas in och analyseras. Vi har beaktat de forskningsetiska 

principerna och då främst konfidentialitetskravet, som innebär att de enskilda respondenterna 

och svaren de ger inte ska kunna identifieras av utomstående. Förutom vi själva, är det ingen 

som kommer att få se de enskilda svaren på de olika enkäterna. Uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare skall upplysas om sin uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. De skall också meddelas om att deltagandet är frivilligt och om att de 
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har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagare kommer att få 

denna information i samband med att enkäterna skickas ut. 

 Tillförlitlighet 4.6

I denna studie valde vi att använda två olika datainsamlingsmetoder, enkäter samt 

telefonintervjuer, detta för att få större bredd och djup i vår studie. Denna studie är dock inte 

stor nog att vara representativ och de slutsatser vi dragit gäller enbart för denna studie. 

4.6.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökning möjliggör tillgång till en större undersökningsgrupp och därmed en större 

mängd data med svar från fler respondenter än vid exempelvis en intervjuundersökning. Detta 

ökar chansen för ett generaliserbart resultat (Stukát, 2011). En enkätundersökning ger också 

möjlighet att nå respondenter inom ett större geografiskt område, vilket ökar reliabiliteten i 

studien. Enligt Stukát (2011) innebär reliabilitet mätnogrannhet och tillförligtlighet, det vill 

säga, kvaliteten på själva mätinstrumentet. Bryman (2008) beskriver reliabilitet som något 

som handlar om följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet hos ett mått på ett begrepp. 

Tre viktiga faktorer är iblandade när reliabiliteten i en undersökning mäts. Stabilitet, det vill 

säga, är måttet så pass stabilt att resultatet inte ändrar sig över tid. Intern reliabilitet, vilket 

innebär att frågan ifall de indikatorer som utgör skalan är pålitliga ställs, samt 

interbedömarreliabilitet, vilket också kan uttryckas som överensstämmelse mellan bedömare. 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det forskaren vill att den ska 

mäta. Sapsford och Judd (1996) i Bell (2006) menar att validitet är detsamma som en 

forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser samt att det resultat och belägg som 

en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs. Stukát 

(2011) beskriver validitet som giltighet, det vill säga, att det som varit intentionen att mäta 

också är det som blir mätt. Från vår studie kan utläsas att vi nådde respondenter inom ett 

större geografiskt område vilket ger en större reliabilitet. I vår studie gav 

enkätundersökningen ett svarsunderlag med mätbara svar där vi kunde urskilja vissa mönster.  

4.6.2 Telefonintervjuer 

För att få en mer djupgående analys och större möjlighet att få svar på vår frågeställning valde 

vi att, utöver enkätundersökningen, genomföra tre stycken telefonintervjuer med rektorer. En 

intervju kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar, följdfrågor kan ställas och 
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svaren kan utvecklas och fördjupas. Intervjun kan sägas ge kött på de ben som enkäten 

bidragit med (Bell, 2006). Det finns alltid risk för en viss skevhet, bias, i resultaten av en 

intervju. Bell (2006) menar att, för att undvika detta, kan olika intervjuare användas, 

tolkningen av data måste också vara insiktsfull och kritisk. Olika uttolkare kan, enligt Kvale 

och Brinkmann (2014), förvisso hitta olika betydelser när de tolkar intervjuer, detta är dock 

inte alls så vanligt förekommande som kritiker kan försöka få fram. I vår studie genomfördes 

intervjuerna av samma person, men den andre satt bredvid och antecknade, detta för att kunna 

få bådas tolkning samt en extra säkerhet om tekniken med inspelningen av någon anledning 

inte skulle fungera. Bryman (2008) menar att det inte går att tala om validitet och reliabilitet i 

kvalitativa studier. Det finns inga standardiserade svar. Tillförlitligheten belyser hur 

informationen som används i studien samlats in, analyserats och tolkats. Validitet brukar 

anges som hur bra ett mätinstrument mäter det som avses att mäta. En annan viktig fråga är 

om undersökningen kan generaliseras eller bara gäller för den undersökta gruppen (Stukat, 

2005). Generaliserbarhet: Har vi ett litet urval, är det ett stort bortfall som kan misstänkas vara 

snedvridet eller är populationen inte tydligt definierad. Människan är en deltagare och aktör i 

en process som utvecklas hela tiden. Enligt Trost (2010) ger då inte nödvändigtvis samma 

frågor samma svar varje gång den givna frågan ställs. Vår intervjustudie gäller endast tre 

rektorer och kan inte ge någon generell bild, den kan dock ge indikationer på hur man som 

rektor ser på TAKK.  
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5 RESULTAT MED TILLHÖRANDE ANALYS 

 Resultat enkätundersökning 5.1

Fråga 1 och 2 

 

Majoriteten i undersökningen hade specialpedagogisk utbildning, knappt en tredjedel av de 22 

respondenterna hade speciallärarutbildning medan drygt en fjärdedel hade annan utbildning. 

Annan utbildning i detta sammanhang innebar att vederbörande hade utbildning som 

förskollärare, grundskolelärare, slöjdlärare samt ämneslärare med särskoledidaktisk 

vidareutbildning. En stor majoritet, över 70 %, uppgav att de arbetar inom grundsärskolan 

med inriktning träningsskola. En väldigt liten del uppgav att de arbetar inom annan 

verksamhet, bland annat inom grundskolan som slöjdlärare. 
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Fråga 3 

 

 
Diagram 1 

 

Majoriteten av de 22 svarande uppgav att de har arbetat längre än tre år med TAKK. En liten 

del uppgav att TAKK inte alls används som metod, detta på grund av att elevgruppen inte 

kräver det, eller att respondenten upplever sig ha för dåliga kunskaper inom området.  

 

”De eleverna jag har nu har inte det behovet.” 

 

”Har ingen kunskap.” 

 

”Aldrig haft några elever som använt TAKK.” 
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Fråga 4 

 

 
  

 Diagram 2 

 

Resultatet visar att hälften av de 20 svarande pedagogerna ansåg att de fått den utbildning 

inom TAKK som behövs.  

 

”I kommunen finns ett resursteam som ständigt har pågående fortbildningar inom TAKK. 

Dessa kurser har även setts till att anpassas utefter elevgruppen som personalen arbetar med.” 

 

”Vi har fått möjlighet att gå flera teckenkurser som anordnas inom kommunen vid olika 

tidpunkter under flera år” 

 

Hälften av respondenterna ansåg inte att de fått den utbildning inom TAKK som är 

nödvändig.  

 

”Svårt att säga ja eller nej. Beror på var man har varit och om ledningen o personalen är på 

hugget. Det kostar och ska lösas praktiskt. Jag själv fick mycket av sånt hos min tidigare 

arbetsgivare, nu kan små uppfräschare behövas.” 

 

”Har inte fått någon utbildning alls mer än den som nämns på högskolan.” 
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Många av respondenterna uppger att de får sin utbildning via habilitering/resursteam, appar 

eller liknande samt lär av varandra inom arbetslaget.  

 

”Ja jag har fått utbildning via habiliteringen.” 

 

”I kommunen finns ett resursteam som ständigt har pågående fortbildningar inom TAKK. 

Dessa kurser har även setts till att anpassas utefter elevgruppen som personalen arbetar med.” 

 

”Vi får ingen utbildning utan får lära oss själv eller av kolleger inom arbetslaget.” 

 

”Det kommer fortlöpande på nätet.” 

 

”Gick första kursen på hab när jag startade. Finns fler om jag vill.” 

 

En liten del av respondenterna menar att utbildningen inom TAKK konkurrerar med all annan 

fortbildning och ofta inte prioriteras.  

 

”Det finns så mycket man behöver utbildning inom, så tiden & pengarna inte räcker till.” 
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Fråga 5 

 

 
 Diagram 3 

 

Resultatet visar att majoriteten av de 20 respondenter som svarat på frågan ansåg att de inte 

har likvärdiga TAKK-kunskaper inom arbetslagen, samt att de kunskaper som finns är mycket 

varierande. Vissa framhöll detta som en styrka, medan en liten del av respondenterna menade 

att samtliga i arbetslaget bör ha liknande kunskaper för att kunna ge eleverna ett bra 

bemötande. 

 

”Vi har olika utbildningar men också det som ger dynamik i arbetslaget.” 

 

”Det är inte alla i arbetslaget som har elever som behöver TAKK och därför har/behöver inte 

alla dessa kunskaper.” 

 

”Vi har gått på kurser hela personalgruppen tillsammans. Detta har i sin tur skapat 

diskussioner under kursens gång, men även fortsatta diskussioner när kursen är avslutad. Det 

blir helt enkelt ett levande synsätt och arbetsredskap i arbetsgruppen.” 

 

”Vi arbetar med samma elever och måste ha samma bemötande och arbetssätt.” 



46 

 

Fråga 6 

 

’ 

 Diagram 4 

 

Resultatet visar att övervägande delen av de 19 svarande pedagogerna uppgav att de använder 

TAKK vid alla behov under hela skoldagen.  

 

”Under hela skoldagen! I alla situationer.” 

 

”För elever som behöver TAKK är det en självklarhet att använda det i alla situationer.” 

 

”Vi försöker ha en tecknande miljö under hela skoldagen.” 

 

”För att hela tiden förstärka vår kommunikation med eleverna, så är detta ett givet inslag 

under hela dagen.” 

 

”Det är ett sätt att kommunicera med eleverna hela tiden.” 
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Fråga 7 

 

 
 Diagram 5 

 

En överväldigande majoritet av de 19 respondenterna svarade att det inte finns några tillfällen 

under skoldagen då de inte använder TAKK. Ett svar visar att pedagogen ibland valt att inte 

använda TAKK för att se vad som då händer. 

 

”Hjälper det eleven så använder vi TAKK när det behövs.” 

 

”Behovet finns i alla situationer.” 

 

”För att hela tiden förstärka vår kommunikation med eleverna, så är detta ett givet inslag 

under hela dagen.” 

 

”Svår fråga. Vi använder det när det behövs men ibland har vi sagt i personalgruppen att vi 

ska se vad som händer om vi inte använder det och då är det ju ett motiverat val.” 
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”Det finns ingen anledning att inte teckna, fast det är svårare vid t ex matsituationen eftersom 

båda händerna är upptagna med bestick. Bra att kunna teckna med båda händerna, på så vis 

har man oftast en hand över att teckna med.” 

 

”Det handlar ju om kommunikation och det bör finnas hela dagen. Vi väljer ju inte att vara 

tysta (elever som huvudsakligen använder talat språk) delar av skoldagen om det inte är en del 

av undervisningen.” 
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Fråga 8 

 

 
 Diagram 6 

 

Resultatet visar att 50 % av de 20 svarande uppgav att de inte upplever svårigheter med att 

använda TAKK under skoldagen, medan 40 % upplevde svårigheter. Vissa respondenter 

valde att ge dubbla svarsalternativ. Majoriteten av svaren gällande svårigheter lyfte behovet 

av mer utbildning inom området. 

 

”Eftersom eleverna i den grupp där jag arbetar inte har viljestyrda rörelser så innebär detta att 

de inte har möjlighet att svara med TAKK. Men för att förtydliga vår kommunikation 

gentemot eleverna, så ska vi använda TAKK alltid. Svårigheterna beror på att personalen 

ibland glömmer att använda TAKK och då måste vi påminna varandra.” 

 

”Både ja och nej. Vi hade kunnat använda TAKK ännu mer om vi fått mer fortbildning inom 

området.” 

 

”Både ja och nej, svårigheterna är att ens egna kunskaper inte räcker till.” 

 

”Saknar fortlöpande fortbildning.” 
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Fråga 9 

 

 
 Diagram 7 

 

Majoriteten av de 20 respondenterna svarade att de inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för 

att kunna använda TAKK på ett tillfredställande sätt. Vissa menade att det helt och hållet 

beror på elevgruppens sammansättning och utvecklingsnivå. 

 

”Känner att jag behöver mer kunskap i TAKK.” 

 

”Behärskar inte teckenkommunikation tillräckligt.” 

 

”Ja till den elevgruppen som jag har nu, med elever på låg utvecklingsnivå. Skulle jag få en 

annan elevgrupp skulle jag begära mer utbildning.” 

 

”Ja för den elevgrupp jag arbetar med men för kontakten med vissa av mina kollegors elever 

skulle större kunskap vara till gagn.” 

 

”Jag har använt TAKK under hela min tid som specialpedagog. Om det finns något 

uttryck/tecken jag saknar finns appar, logoped mm att rådfråga.” 
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5.1.1 Sammanfattning enkätundersökning 

När vi tittar på enkätsvaren anser hälften av de 22 svarande att de har tillräckliga kunskaper i 

TAKK. Endast 25 % av respondenterna anser att det finns likvärdiga kunskaper inom 

arbetslaget, medan 40 %  uppger att kunskaperna är mycket varierande inom gruppen. Detta 

menar respondenterna beror på olika bakgrund, exempelvis inom utbildning eller tidigare 

arbetsplatser. De belyser också att det kan bero på olika yrkesroller i arbetslaget samt vilka 

behov eleverna har. Hälften anser att de får tillräcklig fortbildning. 

 

Pedagogerna framstår som engagerade och belyser att de många gånger utbildar sig själva 

genom hemsidor på webben, appar och via kolleger. Organiserad fortbildning sker ofta i 

samband med habiliteringskontakt eller kommunens resursteam.  

 

Majoriteten av pedagogerna använder TAKK under hela skoldagen vid behov. Endast 21 % 

använder det enbart vid vissa specifika situationer. Många påtalar att de använder TAKK 

under hela skoldagen, i alla situationer och att det är en självklarhet för dem. Säljö (2014) 

påvisar att i den sociokulturella miljön tillgodogör sig eleverna färdigheter och de 

kommunikativa processerna används i detta sammanhang, det vill säga eleverna lär sig genom 

att vara i en kommunikativ, tecknande miljö. ”Det finns ingen anledning att inte teckna, fast 

det är svårare vid t ex matsituationen eftersom båda händerna är upptagna med bestick. Bra att 

kunna teckna med båda händerna, på så vis har man oftast en hand över att teckna med”. 

 

Majoriteten, 94,74 %, anser att vikten av användande av TAKK är så pass stor att det inte 

finns situationer då de kan välja bort det. ”Det handlar ju om kommunikation och det bör 

finnas hela dagen. Vi väljer ju inte att vara tysta (elever som huvudsakligen använder talat 

språk) delar av skoldagen om det inte är en del av undervisningen”. Majoriteten av 

respondenterna anser att det inte finns några svårigheter med att använda TAKK under 

skoldagen, dock belyser de återigen frågan om fortbildning, ”Vi hade kunnat använda TAKK 

ännu mer om vi hade fått mer fortbildning inom området”. Majoriteten, 55 %, anser sig inte 

ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med TAKK på ett tillfredsställande sätt. Detta 

kan bland annat bero på att de anser sig behöva ett större teckenordförråd och fortbildning 

samt fortsättningskurser. ”Man behöver alltid lära mer”. 

 Resultat intervjustudie 5.2
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Vi valde att kategorisera resultatet av de tre intervjuerna utifrån de ställda frågorna. 

 

1. Hur ser ni på TAKK som metod i grundsärskolan? 

 

Rektorerna menade att TAKK är ett väldigt användbart redskap för elever som har svårt för 

att uttrycka sig. Det används som stöd för att förstärka språket. Rektor nr tre menade att det är 

det vanligaste kommunikativa förstärkningsmedlet som används inom grundsärskolan. Rektor 

nr ett påtalade att pedagogerna ser det som ett oumbärligt redskap för att stötta eleverna i sin 

självständighet.  

 

2. Hur möjliggör ni TAKK för pedagogerna i verksamheten? 

 

Rektor nr ett svarade att denna inte möjliggjort det i någon större utsträckning. ”Har inte 

märkt något uttalat behov från pedagogerna, dock arbetar en pedagog på skolan, som hade 

kunskaper med sig sen tidigare, med TAKK. När behov fanns så tog hen upp dessa kunskaper 

och tog med assistenterna i detta. Dessa utbildas fortlöpande under lektionerna av 

pedagogen.” Rektor nr två och tre påtalar att samtlig personal erbjuds kontinuerlig 

fortbildning i TAKK. Varje läsår anordnas någon kurs, antingen nybörjare- eller 

fortsättningskurs. 

 

3. Hur följer ni upp arbetet med TAKK hos pedagogerna 

 

Rektor nr två menade att det oftast är vid medarbetarsamtal och vid diskussioner kring 

kompetensutveckling som arbetet följs upp, men det finns inte med som någon speciell punkt.  

 

Rektor nr två: ”Kommer från personalen, när de känner att de behöver och vill.”  

 

Rektor nr två: ”Av samtlig personal är det enbart en assistent som inte har fått någon TAKK-

utbildning.”  

 

Rektor nr två: ”Personalen har ofta en grundutbildning i TAKK med sig från ex. 

assistentutbildning, barnskötarutbildning mm. ” 

 



53 

 

Rektor nr tre framhöll att det sker genom systematiskt kvalitetsarbete, där de olika ämnena 

gås igenom i en utvecklingsgrupp, ämnesområdet kommunikation utvärderas alltid, det är det 

ämne som genomsyrar allt kvalitetsarbete på skolorna. Övriga ämnen gås igenom då och då, 

men varje år gås ämnesområdet kommunikation igenom grundligt; var står eleverna, vilka 

behov har de? 

 

Enligt rektor nr ett följs arbetet med TAKK inte upp som en egen faktor, utan det är vad som 

händer med eleven som följs upp genom IUP och genom att elevens möjligheter att 

kommunicera utvärderas.  

 

Rektor nr ett: ”Där kommer ju TAKK in, hur de använder det och om de använder det. Man 

försöker ju se till att de använder det kontinuerligt exempelvis med föräldrar.”  

 

Enligt samma rektor fanns ingen plan på hur TAKK utvärderas eller ska användas och 

utvecklas.  

 

 Rektor nr ett: ”I gruppen där TAKK används sker en utveckling efter behov Skulle gärna se 

att de andra lärarna har en större kompetens, men de måste känna behovet själva. Deras elever 

kommunicerar på annat sätt, så behovet finns inte just nu.” 

 

Vid följdfrågan, hur de elever som har behovet av TAKK, gör sig förstådda när de träffar 

andra elever och personal, om inte alla får TAKK presenterat för sig, svarar rektor nr ett: ”Det 

är därför fritidspersonalen fått utbildning. De kan hjälpa till i kommunikationen och tolka”.  

 

Intervjuare: ”På raster när de träffas, hur gör man då”? 

 

Rektor nr ett: ”De elever som har behov av tecken har sin skoldag tillsammans i den gruppen, 

när de träffar de andra eleverna på raster mm har TAKK inte kunnat prioriteras, dessa elever 

har andra behov och det kan bli för mycket för dem. De har ibland eget intresse och då 

bejakar man det. Då tolkar läraren”.  

 

Intervjuare: ”De andra lärarna ska ju kunna kommunicera med alla elever…” 
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Rektor nr ett: ”Ja, det är ju mycket att lära sig. Läraren som använder det i sin klass använder 

det alltid, i alla sammanhang, även utanför klassen. Måste bli en naturlig del i 

kommunikationen.” 

 

Rektor nr två framhåller att samtliga pedagoger inom grundsärskolan har likvärdig bas, men 

det beror ju mycket på hur ofta och hur mycket TAKK används, samt hur det hålls aktuellt.  

 

Rektor nr två: ”De yngre eleverna använder det mer än de äldre. Eleverna är mindre benägna 

ju äldre de blir, då blir det automatiskt så att man som pedagog inte upprätthåller sin 

kompetens, för då måste man ju använda det dagligen”. 

5.2.1 Sammanfattning intervjustudie 

När vi tittade på alla frågor kunde vi urskilja ett mönster. Samtliga rektorer ser TAKK som en 

viktig metod, men endast en rektor prioriterar uppföljning och utvärdering av TAKK 

likvärdigt med annan fortbildning. När pedagogerna uttrycker ett behov av att få fortbildning 

tas detta i anspråk av rektorerna och behovet tillgodoses, men endast en av rektorerna 

anordnar fortbildning i TAKK på eget initiativ, de andra gör det när och om det kommer 

önskemål från pedagogerna. 

 

Flera av rektorerna framhåller att pedagogerna bör ha likvärdiga grundkunskaper inom 

TAKK, men utifrån intervjuerna kunde vi utläsa att mycket ansvar för att tillgodogöra sig 

kunskaper inom TAKK läggs på pedagogerna själva.  

 Sammanfattande analys av enkätundersökning och intervjustudie  5.3

Utifrån resultaten av både enkätundersökningen och intervjustudien kan utläsas att många 

pedagoger anser sig ha för dåliga kunskaper i TAKK för att kunna använda sig av det på ett 

tillfredsställande sätt. Hälften anser sig få för lite fortbildning inom TAKK. Fortbildning inom 

TAKK prioriterades inom vissa verksamheter, medan det inom andra lades långt ner i högen 

av fortbildningar som ansågs viktiga. Detta uppgavs vara beroende av vilka behov 

elevgruppen i klassen har. Vissa av rektorerna ansåg att fortbildning ska ske på pedagogernas 

begäran och om de inte upplever ett uttalat behov av fortbildning inom ett område så 

arrangeras inte någon sådan. Enligt Maltén (2000) måste en kompetensutveckling organiseras 

utifrån de behov som lärarna upplever sig ha. Det är viktigt att förändringsmålen formuleras 
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nerifrån, detta är ett av villkoren för att vidareutbildningen ska lyckas. En 

kompetensutveckling som känns relevant för pedagogerna ger i förlängningen positivt utslag 

för eleverna. Den utvecklingsekologiska teorin belyser hela den kontext som barnet befinner 

sig i. Relationen rektor/elev definieras i mesosystemet. Flera av rektorerna framhöll att 

pedagogerna bör ha likvärdiga grundkunskaper inom TAKK, men utifrån enkäterna kunde vi 

utläsa att mycket ansvar för att tillgodogöra sig kunskaper inom TAKK läggs på pedagogerna 

själva. I mikrosystemet påvisas vikten av de sociala relationerna i barnets liv. Enligt 

Gunnarsson (1999) innebär mikrosystemet alla situationer som barnet upplever i direkt 

samspel med andra personer. Om inte alla personer inom mikrosystemet, i detta fall skolan, 

kan kommunicera med barnet, kan barnet inte ingå fullt ut i lärprocessen. Rektorn, som ingår i 

elevens mesosystem, påverkar här elevens ena mikrosystem genom att inte se till att samtlig 

personal har likvärdiga kunskaper inom TAKK. Bronfenbrenner (1979) menar att det i 

mesosystemet inte handlar om individens egen, personliga, utveckling utan istället om de 

händelser i detta system som påverkar individens utveckling. Enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2012) behöver alla i barnets omgivning kunskap om alternativa 

kommunikationssätt, förhållningssätt och bemötande för att kunna fungera som modell och 

samtalspartner. Ahlberg (2001) framhäver sex olika sociala sammanhang som ingår kring 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

• Skolan och kommunen  

• Skolledningen och personalen 

• Lärarna och arbetslaget 

• Lärarna och specialpedagogen 

• Skolan och föräldrarna 

• Skolan och eleven 

 

Enligt Ahlberg (2001) är en fungerande kommunikation mellan och inom dessa olika 

sammanhang av yttersta betydelse för skolans möjlighet att främja samtliga elevers lärande 

och delaktighet.  

 

Majoriteten av pedagogerna ansåg att TAKK är en lärandemetod som bör användas under 

hela skoldagen och i alla sammanhang för att ge eleverna kommunikativa möjligheter. I det 

sociokulturella perspektivet menar flera forskare (Vygotskij, 1999; Alexandersson, 2009; 
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Swärd och Florin, 2011; Säljö, 2014) att det handlar om människan som skapar kunskap i 

samverkan med andra och att lärandet är en evig process. Vygotskij (1999) belyser att det är 

viktigt att de vuxna finns till hands för att stödja, hjälpa och leda eleverna framåt och försöka 

förstå elevens situation med att barn konstruerar sin egen verklighet i samspel med miljön. 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det lärande som sker i ett sammanhang 

viktig för eleverna, detta för att de ska förstå vikten av sin egen delaktighet, få förståelse samt 

se sammanhang. En förutsättning för detta är att eleven finner förståelse för, och mening med 

sitt hjälpmedel. Skolans uppdrag handlar om att skapa en tillgänglig undervisningssituation 

för alla elever. Om det hävdas att eleverna inte kan vara med på grund av sina begränsningar 

så beror det på att skolan inte skapat förutsättningar för eleverna i form av fysisk, 

kommunikativ eller symbolisk tillgänglighet (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Vygotskij 

(1999) belyser den proximala utvecklingszonen, det vill säga den zon där man utvecklas. Den 

kan förklaras som avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivå där eleven befinner sig och 

den möjliga nivå, där utveckling skulle kunna ske genom kommunikation och samspel mellan 

lärare och elev. Det innebär specifika aktiviteter där barn och vuxna interagerar och 

samarbetar med varandra. Enligt Vygotskij (1999) är läraren en central person som vägleder 

eleven i sin utveckling.  
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6 DISKUSSION AV RESULTATEN  

 Vid vilka tillfällen under skoldagen arbetar pedagogerna inom 6.1

grundsärskolan med TAKK? 

Heister-Trygg (2004) påvisar att TAKK-användandet hos personal ofta sker enbart vid 

specifika situationer, så som exempelvis samlingar och dagens planerade aktiviteter, men att 

det sedan upphör under resten av dagen. Detta fenomen såg inte vi i vår undersökning. Enligt 

svaren på vår enkät framkom det att pedagogerna värnar om och använder TAKK under så 

gott som hela skoldagen och vid alla tillfällen. Det visar att det skett en förändring under de 

drygt tio år som gått sedan Heister-Trygg gjorde sin undersökning. Vi ser att 

kommunikationsmetoden TAKK blivit vanligare i grundsärskolan, men även i förskolan, 

vilket ger en ökad medvetenhet hos pedagoger, men även föräldrar, barn och elever. Alla 

nivåer i utvecklingsekologin, mikro-, meso-, exo-, makronivån är beroende av varandra och 

grunden i modellen är barnets upplevelse av sammanhang (Gunnarsson, 1999). De viktigaste 

elementen i mikrosystemet är aktiviteter, roller och sociala relationer mellan de olika 

aktörerna. Roller är det beteende som finns associerat med olika sociala positioner 

(Bronfenbrenner, 1979). Detta påstående bekräftas av Gunnarsson (1999) som utifrån 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell påvisar att barns utveckling och lärande måste 

ses ur ett vidare perspektiv. Många omgivande faktorer i den ekologiska miljön kan påverka 

både elevens lärande och utveckling. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det 

lärande som sker i ett sammanhang viktig för eleverna, detta för att de ska förstå vikten av sin 

egen delaktighet, få förståelse samt se sammanhang. Att användandet av TAKK ökat ser vi 

som en väg in i ökad delaktighet för eleverna. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) påvisar 

att en viktig komponent av tillgänglighet är sociokommunikativ tillgänglighet. Att få tillgång 

till det sociala skeendet och det som kommuniceras i en situation är en förutsättning för att 

förstå vad som händer. Ges inte tillgång till detta blir det också svårt att bidra med något i 

situationen. 

 Vilka TAKK-kunskaper har pedagogerna i grundsärskolan? 6.2

Undersökningen visar att majoriteten av pedagogerna inom grundsärskolan inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper inom TAKK. Pedagogerna söker själva ny kunskap genom att söka på 

nätet, använda appar, lära av varandra i arbetslaget, via resursteam, logoped och habilitering, 
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men majoriteten anser sig behöva mer organiserad fortbildning. Är det så att pedagogerna tar 

för stort ansvar själva? Enligt skollag och läroplan är det viktigt att rektor har en god kunskap 

om sitt ansvar, samt en förmåga att leda skolans inre arbete, så att god kvalitet behålls och 

utvecklas (Sveriges Riksdag, 2010). Från sin position i mesonivån kring eleven påverkar 

rektorn elevens situation genom sina beslut och sitt sätt att leda. Behöver pedagogerna, som 

det framkom i enkätsvaren, lyfta att rektorn bör erbjuda och organisera mer gemensam 

fortbildning inom TAKK? Är pedagogen för lojal och brinner för mycket för sitt arbete, så att 

situationer som uppstår oftast löses av denna själv, trots att detta borde lösas på 

organisationsnivå? En skolas verksamhet påverkas av gemensamma handlingsmönster, 

föreställningar och rutiner som utvecklas på skolan. Även de enskilda individernas 

förhållningssätt och syn på skolans uppdrag påverkar verksamheten. Dessa sociala 

sammanhang skapar den sociala praktiken i skolan (Ahlberg, 2001). Säljö (2014) menar att vi 

lär oss att handla på det sätt som omgivningen uppmuntrar och tillåter. Ingår vi pedagoger i en 

skolkultur där vi fixar allting själva utan att ställa krav?  

 Hur ser rektorerna inom grundsärskolan på pedagogernas arbete med 6.3

TAKK och hur möjliggör de detta? 

Våra intervjuer påvisade att rektorerna delar den positiva syn på TAKK som pedagogerna i 

enkätundersökningen har. Samtliga ansåg att TAKK är en viktig och effektiv metod att 

använda. Rektorerna ansåg sig vara lyhörda för pedagogernas fortbildningsönskemål inom 

TAKK. Efterfrågan av fortbildning hos pedagogerna styrde rektorernas val, fick de önskemål 

inom en viss genre så organiserade de också fortbildning inom denna. Om lärarna ska kunna 

utföra ett professionellt arbete måste rektorerna kunna överblicka, samt förstå hela skolans 

situation. Det måste också finnas en tydlighet och framförhållning i organisationen (Ahlberg, 

2001). Vår uppfattning är att rektorerna var engagerade och intresserade, men inte fick 

indikationer på behövd och önskad fortbildning från pedagogerna när det gäller TAKK. Det 

pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen ledas och samordnas av en rektor 

som särskilt ska verka för att verksamheten utvecklas. Enligt grundsärskolans läroplan har 

rektorn ansvaret för skolans resultat och rektor har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för 

att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (Skolverket, 2011a). 

Är det inte då så att rektor bör ta ett övergripande ansvar och se och visa på den fortbildning 

som behövs inom verksamheten, med eller utan pedagogernas initiativ. Enligt 

utvecklingsekologin är de olika systemen runt individen som skapar den påverkan i vilken 
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individen utvecklas. En rektor bör kanske inte alltid vänta på pedagogernas önskemål, utan 

sätta sin ledande roll i fokus och helt enkelt bestämma att samtlig personal bör ha liknande 

grundkompetens i vissa metoder.  

 Sammanfattande diskussion  6.4

Sammanfattningsvis har vi i vår studie kommit fram till att TAKK är en metod som både 

pedagoger och rektorer värnar om och ser som en viktig kommunikationsmetod inom 

grundsärskolan. När det gäller kompetensen hos pedagogerna skiljer sig svaren åt. Rektorerna 

ansåg att de hade mycket kompetent personal och att de, vid uttryckta behov, gav 

pedagogerna den fortbildning de efterfrågade. Pedagogerna å sin sida ansåg inte att de hade 

tillräckliga kunskaper, eller fick tillräcklig fortbildning, inom TAKK. Här skiljer sig svaren åt, 

frågan är då varför? Kan det vara så att pedagogerna inte ser sin egen kompetens? Skapar den 

upplevda avsaknaden av organiserad fortbildning ett tvivel på kunskapsnivån hos sig själv?  

 

Eller är det så att rektorerna inte ser det vardagliga arbetet i klassrummet och behoven i detta? 

Rektorn har som tjänsteman/privatanställd det statliga uppdraget att utöva ett pedagogiskt 

ledarskap. Det vill säga att leda pedagogerna i det pedagogiska arbetet. Det är ett uppdrag 

rektorerna inte genomfört i någon större utsträckning enligt forskning och granskningar 

(Heldmark, 2011).  

 

En rektor framhöll att endast en pedagog på skolan hade kunskap i och använde TAKK. Övrig 

personal på skolan behövde, enligt rektorn, inte kunna TAKK, då de elever som det gällde 

oftast undervisas i liten grupp och har liten kontakt med övriga elever. Rektorn, som i relation 

till eleven befinner sig på mesonivå, påverkar elevens situation genom sina beslut och sitt sätt 

att leda. Om rektorn inte skapar möjlighet för samtlig personal att kunna kommunicera med 

samtliga elever, hur skapas då möjlighet för eleven att ingå i den sociala gemenskapen, till 

exempel på rasten? Enligt Skolverket (2011b) är skolan en social mötesplats. Vi måste börja 

se skoldagen som en helhet där undervisning och lärande sker både under lektionstid och på 

rasten. I detta sammanhang har vi i vår undersökning sett en brist, då TAKK inte prioriteras så 

att de elever med detta behov kan kommunicera eller leka med andra elever eller annan 

personal än just den som arbetar i klassen. Övriga elever på skolan bör även de erbjudas vissa 

TAKK-kunskaper av pedagogerna för att kunna kommunicera med de skolkamrater som har 

behovet. Enligt det sociokulturella perspektivet sker allt lärande i interaktion och 
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kommunikation och samtliga elever måste erbjudas kommunikativa möjligheter. Annars blir 

det inte en skola på lika villkor med lika förutsättningar. 

 

Under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleven ska tillägna sig kunskaper 

(Skolverket, 2011b). Det kan vara svårt för elever som inte själva kan ta kontakt att hitta 

kamrater och att bli en del av gemenskapen, det är därför nödvändigt att personalen 

organiserar tillfällen för samhandling. Här är det viktigt att man skapar möjligheter för alla 

elever att hitta tillhörighet samt ges möjligheter att interagera och kommunicera med övriga 

elever på skolan. Rasten är en stor arena för umgänge och gemenskap, det är under rasten de 

spontana lektillfällena skapas och det är på rasten eleverna ges möjlighet att känna att de ingår 

i ett sammanhang de själva valt, ett sammanhang man tillhör genom att man delar intresse och 

tycke med andra. Vi pedagoger måste börja se även rasten som ett tillfälle av lärande för 

eleverna, på så sätt kan vi också skapa större delaktighet och fler sociala sammanhang elever 

emellan. Enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) sker i skolan både lärande, omsorg, 

fostran och gemenskap med kamrater. Detta illustreras i figur 6:1. 

  

 
Figur 6.1: Egen tolkning av skolan och det sammanhang eleven ingår i. 

 

Eleverna förflyttar sig mellan olika fysiska rum och kulturer som kräver olika förhållningssätt. 

Om eleven har svårt att tolka betydelsen av ett begrepp behöver denna få detta förklarat för 

sig för att det ska bli möjligt att kunna förstå det. Att vara med i samma handling som andra är 

betydelsefullt för att kunna vara en del av en gemenskap. Samhandling sänder även signaler 

till andra att alla ingår i ett sammanhang. För att alla elever ska kunna ingå i ett sammanhang 

krävs ett genomtänkt upplägg där aktiviteter skapar möjligheter till samspel på jämlika 

villkor. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) menar att delaktighet måste ha en riktning och 

ett sammanhang. En individ kan inte vara delaktig i sig själv. Delaktig upplevs i något 
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och/eller med någon. Vi, som pedagoger, måste börja se skoldagen och skolan som en helhet, 

där lärande ingår i alla situationer med alla personer. Elever som behöver alternativa 

kommunikationssätt måste erbjudas en större bredd i sammanhang de kan delta i. Enligt oss 

borde det vara en självklarhet att samtlig personal inom grundsärskolan har åtminstone 

grundkunskaper i TAKK, för att kunna kommunicera med alla elever på skolan och på så sätt 

se lärandet i kommunikationen Enligt Strandberg (2006), som påvisar Vygotskij, kan ingen 

människa ses skild från sin kultur. Var vi befinner oss påverkar vilka vi är. Det finns inget 

medfött språk, bara en hjärna som gör det möjligt för oss att utveckla ett språk om världen 

erbjuder individen möjligheter till det. I en värld utan kommunikation uppstår inget språk! 

 

Grundsärskolan har officiellt gått från omsorgskultur till undervisningskultur, men hur är det i 

praktiken? Vi pedagoger behöver göra en kullerbytta och börja se lärande i alla situationer 

under skoldagen, där behöver vi pedagoger visa på och ge eleverna verktyg som främjar 

lärandet. En stor del utgörs av symbolisk tillgänglighet som handlar om att förstå och ha 

tillgång till innebörden av begrepp. Begrepp som används både i undervisning och sociala 

situationer och som många gånger är självklara. Slutligen måste vi pedagoger reflektera och 

synliggöra lärandet hos eleverna genom pedagogisk dokumentation där eleverna sen kan 

återkoppla och se sitt eget lärande.  

 Metoddiskussion 6.5

Våra två valda metoder, enkätundersökning samt intervjustudie kompletterade varandra samt 

gav en större bredd och ett djup i studien än om vi bara valt ett alternativ. Vi ser att en 

kvalitativ samt kvantitativ metod i kombination ger två olika infallsvinklar, vilket ökar 

reliabiliteten. Enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1997) finns ingen grund för att enbart 

ett angreppssätt är det enda rätta. Många gånger kan det vara en klar fördel att kombinera de 

olika metoder vi har tillgång till. Detta kan leda till att en mer nyanserad uppfattning om de 

fenomen som studeras.  

 

Vi har genom att kombinera de två olika metoderna kunnat belysa frågeställningen utifrån två 

olika vinklar, dels hur personalen arbetar med TAKK samt hur de ser på detta och vad som, 

enligt dem, möjliggör eller förhindrar arbetet. Den andra infallsvinkeln vi kunnat belysa är 

rektorns roll i att motivera, möjligöra samt besluta kring arbetet med TAKK inom sina 

skolenheter. Dock kände vi att enkätundersökningen inte gav riktigt det djup vi önskade och 



62 

 

hade vi haft mer tid och genomfört en studie av större omfattning hade vi kompletterat denna 

med att intervjua även utvalda pedagoger. Detta kunde vi tyvärr inte genomföra inom denna 

studies begränsningar. Intervjustudien gav svar på de tre olika rektorernas syn på TAKK samt 

hur de möjliggör arbetet med TAKK för pedagogerna. Dock var antalet rektorer lågt, endast 

tre stycken valde att delta, vilket innebär att resultatet inte är generaliserbart utan enbart gäller 

denna studie.  

 Studiens implikationer 6.6

Att inom grundsärskolan, inriktning träningsskolan, se till varje elevs unika behov inom 

kommunikation är viktigt och en förutsättning för samspel och elevens upplevelse av 

sammanhang. Arbetet med kommunikation genomsyrar hela verksamheten, då målet är att 

förbereda eleven inför vuxenlivet och de krav detta ställer på individen. Denna studie speglar 

en begränsad grupp pedagoger/rektorer och deras verksamhet och kan därigenom inte tolkas 

som ett generellt underlag över hur pedagoger arbetar med denna metod, men kan ändå ge en 

nyttig inblick i hur pedagoger och rektorer, tänker kring och värderar arbetsmetoden TAKK. 

Studien kan ge de olika undersökningsgrupperna värdefull insikt i hur den ”andra sidan” 

tänker och kan förhoppningsvis överbrygga en del hinder så att samtlig personal i skolan 

hjälps åt att hitta bra arbets- och utbildningsformer istället för att, som stundtals kan utläsas av 

denna studie, lämna över ansvaret åt varandra.  

 Fortsatt forskning 6.7

Under arbetet med denna studie har vi uppmärksammat att träningsskolan inom 

grundsärskolan ofta, i motsats till hur skollagen definierar det, benämns som en egen enhet, 

skild från grundsärskolan, och inte som en inriktning inom grundsärskolan. Därför skulle vi 

vilja undersöka hur personal och rektorer i grundsärskolan ser på grundsärskolans läroplan i 

stort? Ser de grundsärskolan som en helhet, eller ses de olika inriktningarna, grundsär- och 

träningsskola som två olika skolor? 

 

Då vi, under genomförandet, kände att enkätundersökningen inte gav riktigt det djup vi 

egentligen eftersträvade, skulle vi vilja utveckla denna studie genom att genomföra den med 

en mer omfattande och djupgående enkät, kombinerad med intervjuer med, utifrån enkäten, 

utvalda pedagoger. Detta för att få en större inblick i hur det rent praktiskt arbetas med TAKK 

och hur pedagogerna egentligen önskar arbeta.  
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7 SAMMANFATTNING  

Vår studie belyser vilken kunskap pedagoger i grundsärskolan har inom TAKK samt vid vilka 

tillfällen under skoldagen de arbetar med TAKK som metod. Vi har även undersökt rektorers 

syn på TAKK som metod samt hur de möjliggör detta för pedagogerna. 

 

De frågor vi ville ha svar på var:  

 

• Vid vilka tillfällen under skoldagen arbetar pedagogerna inom grundsärskolan med 

TAKK? 

• Vilka TAKK-kunskaper har pedagogerna i grundsärskolan? 

• Hur ser rektorerna inom grundsärskolan på pedagogernas arbete med TAKK och hur 

möjliggör de detta? 

 

Valet av vår teoretiska utgångspunkt vilar på det sociokulturella samt det 

utvecklingsekologiska perspektivet, där det påvisas att vi alla ingår i en social kontext och ett 

system där samtliga aktörer påverkar varandra. Vi har även blivit inspirerade av 

hermeneutiken, denna kan förstås som en tolkningslära där det handlar om att söka förståelse 

för människors varande (Ödman, 2007). 

 

Vår studie påvisade att det inom grundsärskolan finns en positiv syn på TAKK som 

kommunikationsmetod. Pedagoger och rektorer anser att det är en metod som bör prioriteras i 

undervisnings och fortbildningssituationer. Studien visar dock att detta inte är något som 

prioriteras i praktiken då pedagogerna ofta själva tar ansvar för sin kompetensutveckling inom 

TAKK. Vi såg också att elever inom grundsärskolan som använder TAKK inte erbjuds mer än 

en väldigt liten arena för delaktighet och sammanhang, då personal och skolkamrater utanför 

klassen oftast inte kan kommunicera med dem via TAKK. Generellt kan sägas att 

pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper i TAKK för att kunna erbjuda samtliga elever på 

skolan en kommunikativ miljö. Studien påvisar dock att rektorerna lägger stor vikt vid och 

gärna anordnar fortbildning, men den måste initieras av pedagogerna.  
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    Bilaga I 

 

 

Enkät 
 
1. Vilken utbildning har Ni? 
Specialpedagog  Speciallärare   Annan utbildning  
 
2. Inom vilken särskoleverksamhet arbetar Ni? 
Grundsärskolan  Träningsskolan   Annan verksamhet  
(eleverna läser utifrån (eleverna läser utifrån  
 grundsärskolans läroplan)  träningsskolans läroplan) 
 
3. Hur länge har Ni arbetat med TAKK som metod? 
Jobbar inte med TAKK  0-1 år   1-3 år  Mer än tre år  
 
4. Anser Ni som pedagog att Ni får den utbildning inom TAKK som erfordras? 
Ja, motivera  Nej, motivera   
 
5. Hur ser det ut i Ert arbetslag, har ni likvärdiga TAKK kunskaper? 
Ja, motivera  Nej, motivera  Mycket varierande, motivera  
 
6. Under skoldagen, vid vilka tillfällen använder Ni TAKK? 
I undervisning på lektionerna  Vid vissa specifika lektioner där TAKK ingår  På rasterna 
Matsituationer  Vid behov  
 
7. Finns det tillfällen under skoldagen när Ni medvetet väljer att inte använda TAKK? 
om i så fall när och varför? 
Ja, motivera  Nej, motivera  På rasterna, motivera  
Vid matsituationer, motivera  I undervisningen på vissa lektioner, motivera    
 
8. Upplever Ni svårigheter med att använda TAKK inom er verksamhet? 
Ja, motivera  Nej, motivera  Vet ej  
 
9. Anser Ni Er ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda TAKK på ett 
tillfredställande sätt? 
Ja, motivera ditt svar  Inte alls, motivera ditt svar 



  

      Bilaga II 

 
 
  

 
Hej! 
 
Vi är två blivande speciallärare på Högskolan i Kristianstad. Vi har påbörjat vårt 
examensarbete där syftet med studien är att belysa när pedagoger inom särskolan arbetar med 
TAKK. För att ta reda på detta har vi valt att genomföra en enkätundersökning. Ditt 
deltagande är frivilligt, men ditt bidrag är betydelsefull för vår undersöknings kvalitet. 
Svarstiden för enkäten är ca 5-10 minuter.  
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer garanteras 
anonymitet. Resultatet som presenteras i undersökningen kommer inte kunna härledas till enskilda 
personer.   
 
Vi önskar svar senast 13/2. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i vårt examensarbete. Om du är 
intresserad av att ta del av resultatet kommer det att finnas tillgängligt på Högskolan 
Kristianstad, DiVA (www.hkr.se). 
 
Om du har frågor kring vårt arbete är du varmt välkommen att kontakta oss. 
 

christina.olander0023@stud.hkr.se  lena.zelmerlow0003@stud.hkr.se 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 
Med vänlig hälsning 

 
 

Lena Zelmerlöw och Christina Olander 
 
 



  

     Bilaga III 

 
 
  
 
Informationsbrev till rektorer 
 
Hej! 
 
Vi är två blivande speciallärare på Högskolan i Kristianstad. Vi har påbörjat vårt 
examensarbete där syftet med studien är att belysa när pedagoger inom särskolan arbetar med 
TAKK. För att ta reda på detta har vi valt att genomföra en enkätundersökning. Vi skulle vara 
väldigt tacksamma om Ni som rektor skulle vilja hjälpa oss med mailadresser till pedagoger 
verksamma inom särskolan och som undervisar elever upp till och med åldern 15 år för att 
kunna genomföra denna enkätundersökning. Vi är tacksamma för svar med bifogande 
mailadresser inom två veckor, 19/1.  
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer garanteras 
anonymitet. Resultatet som presenteras i undersökningen kommer inte kunna härledas till 
enskilda personer. Bearbetat insamlat material kommer raderas efter användning.  
 
Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i vårt examensarbete. Om Ni är 
intresserad av att ta del av resultatet kommer det att finnas tillgängligt på Högskolan 
Kristianstad, DiVA (www.hkr.se). 
 
Om Ni har frågor kring vårt arbete är Ni varmt välkommen att kontakta oss. 
 

christina.olander0023@stud.hkr.se  lena.zelmerlow0003@stud.hkr.se 

 
 

 

 

Tack på förhand för Er medverkan! 

 
Med vänlig hälsning 

 
Lena Zelmerlöw och Christina Olander 

 



  

       Bilaga IV 

       

 
 
Hej! 

 
Vi har genomfört en enkätundersökning som pedagoger i grundsärskolan svarat på. Vi har fått 
in ett stort svarsunderlag och vill med detta fördjupa vår studie genom att göra telefonintervju 
med fem slumpmässigt utvalda rektorer, där ni är en av dessa. 
 
Naturligtvis är detta helt frivilligt, men vi är oerhört tacksamma om ni vill hjälpa oss med 
detta.  Vi skickar med de tre frågorna vi önskar få svar på samt ett förslag på datum för 
telefonintervjun. 
 
Förslag för telefonintervju är 16/2 mellan 9-12. Intervjun tar ca 10 minuter och kommer att 
spelas in. Efter bearbetning kommer allt inspelat material att raderas. 
 
OSA med ert telefonnummer och ev. specificering av tid som passar er, senast 5/2. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lena Zelmerlöw och Christina Olander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

      Bilaga V 

        
 
 
 

Intervjufrågor till rektorer 
 

1. Hur ser ni på TAKK som metod i grundsärskolan? 
 

2. Hur möjliggör ni TAKK för pedagogerna i 
verksamheten? 
 

3. Hur följer ni upp arbetet med TAKK hos pedagogerna? 

 
 
 
 



  

Bilaga VI 
Intervjureferat 

 

Intervju med rektor nr ett 

1. Hur ser ni på TAKK som metod i grundsärskolan? 

Ja, är framförallt en pedagog som använder det i sin klass med fem elever. Dessa elever 

förstår tecken och börjar så smått använda det själva. Pedagogen ser det som ett oumbärligt 

redskap för att stötta eleverna i sin självständighet.  

2. Har hon i sin tur, med den kunskap hon har, gett vidare till sina kolleger? 

Hon har utbildat fritidspersonalen, eftersom de tar över eleverna efter skolan. De ska kunna 

kommunicera även på fritids. Slöjdlärare, idrottslärare har inte fått utbildning, men det har 

med deras intresse att göra. Hon kan absolut fortsätta att utbilda, som rektor bör jag se till att 

hon får tid.  

3. Hur möjliggör ni TAKK för pedagogerna i verksamheten? 

Har inte möjliggjort i någon större utsträckning. Inte något uttalat behov från pedagogerna. 

Pedagogen som arbetar med TAKK hade kunskaper med sig sen tidigare. När behov fanns så 

tog hon upp dessa kunskaper och tog med assistenterna i detta. De utbildas fortlöpande under 

lektionerna av pedagogen, de tar upp det hon gör med eleverna. Kan lätt hitta tecken i appar 

mm som kan användas. Eleverna hittar ibland på egna tecken. 

4. Hur följer ni upp arbetet med TAKK hos pedagogerna? 

Görs inte genom att följa upp TAKK som en egen faktor, man följer upp vad som händer med 

eleven genom IUP och deras möjligheter att förstå och kommunicera. Där kommer ju TAKK 

in, hur de använder det och om de använder det. Man försöker ju se till att de använder det 

kontinuerligt ex. med föräldrar. Finns ingen plan på hur det utvärderas eller ska användas och 

utvecklas. I gruppen där TAKK används sker en utveckling efter behov Skulle gärna se att de 

andra lärarana har en större kompetens, men de måste känna behovet själva. Deras elever 

kommunicerar på annat sätt, så det finns inte just nu.  Då finns ingen anledning att lägga krut 

på det.  

5. De elever som har behovet, hur gör de sig förstådda när de träffar de andra. Om inte 

alla elever har får TAKK presenterat för sig? 

Det är därför fritidspersonalen fått utbildning. De kan hjälpa till i kommunikationen och tolka.  

 



  

6. På raster när de träffas, hur gör man då? 

De elever som har behov av tecken har sin skoldag tillsammans i den gruppen, när de träffar 

de andra eleverna på raster mm har man inte kunnat prioritera TAKK, dessa elever ha r andra 

behov och det kan bli för mycket för dem. De har ibland eget intresse och då bejakar man det. 

Då tolkar läraren.  

7. De andra lärarna ska ju kunna kommunicera med alla elever… 

Ja, det är ju mycket att lära sig. Läraren som använder det i sin klass användet det alltid, i alla 

sammanhang, även utanför klassen. Måste bli en naturlig del i kommunikationen.  

 



  

Intervju med rektor nr två 

1. Hur ser ni på TAKK som metod i grundsärskolan? 

Vi använder det som stöd för att förstärka språket. Används både i grundsär - och 

träningsskolan, men mest i träningsskolan eftersom de ofta inte har talat språk alls.  

2. Hur möjliggör ni TAKK för pedagogerna i verksamheten? 

Samtlig personal erbjuds kontinuerlig fortbildning i TAKK. Varje år har man någon kurs, 

antingen nybörjar eller fortsättning.  

Märker du skillnad på vilka TAKK-kunskaper man har inom grund eller trän? 

Man har likvärdig bas, men det beror ju mycket på hur ofta och mycket man använder det hur 

man håller det aktuellt. De yngre använder det mer än de äldre. Eleverna är mindre benägna ju 

äldre de blir, då blir det automatiskt så att man som pedagog inte upprätthåller sin kompetens, 

för då måste man ju använda det dagligen.  

3. Hur följer ni upp arbetet med TAKK hos pedagogerna? 

Oftast vid medarbetarsamtal och vid diskussioner kring kompetensutveckling, men det finns 

inte som någon speciell punkt. Kommer från personalen, när de känner att de behöver och 

vill. Diskuterar kompetensutveckling, då kommer TAKK-utbildning ofta upp. Av samtlig 

personal är det enbart en assistent som inte har fått någon TAKK-utbildning, men det kommer 

under VT. Personalen har ofta en grundutbildning i TAKK med sig från ex. 

assistentutbildning, barnskötarutbildning mm.  

 



  

Intervju med rektor nr tre 

1. Hur ser ni på TAKK som metod i grundsärskolan? 

Är ett instrument som använts alltid, fast olika mycket. Är det vanligaste förstärkningsmedlet 

som används inom grundsärskolan. 

2. Hur möjliggör ni TAKK för pedagogerna i verksamheten? 

Regelbundna teckenspråkskurser för samtlig personal, utifrån personalens kunskaper.  

SPSM:s föreläsningar. 

3. Alla har någon form av baskunskap? 

Ja, det efterfrågas också vid anställning och är ett krav för att anställning inom grundsärskolan 

inriktning träningsskola.  

4. Hur följer ni upp arbetet med TAKK hos pedagogerna? 

Genom systematiskt kvalitetsarbete, där man i en utvecklingsgrupp går igenom de olika 

ämnena, ämnesområdet kommunikation utvärderas alltid, det är det ämne som genomsyrar allt 

kvalitetsarbete på skolorna. Övriga ämnesområden går man igenom då och då, men varje år 

går man igenom ämnet kommunikation; var står eleverna, vilka behov har de? 

5. Så kommunikation är det stora begreppet och vad behövs för kommunikation? 

Ja. Elevernas IUP där ämnet kommunikation utvärderas. Sett ur hela skolans perspektiv så 

kommer det i kvalitetsarbetet. Lyfter också IKT som ett viktigt verktyg. Det enklaste 

kommunikationshjälpmedlet är TAKK, då vi alltid har händerna med oss.  


