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Sammanfattning 

Den framtagna produkten är i form av en webbsida. Webbsidan ser vi som ett verktyg riktat 

till pedagoger som vill introducera tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

(TAKK) tillsammans med grafiskt bildstöd som alternativ och kompletterande 

kommunikation (GAKK) i förskolan för barn i åldrarna 1-3 år. Arbetssätten gynnar barns 

tidiga kommunikation och talspråksutveckling men används idag primärt som en metod först 

då ett barn uppfattas vara i behov av ett alternativt språk, som t.ex. när en språkstörning eller 

ett annat handikapp upptäckts. Vårt syfte med produkten är därför att den ska visa att TAKK, 

tillsammans med GAKK, kan användas för alla yngre barn som ett stöd för kommunikation 

och för utveckling av deras talade språk. I produktprocessen intervjuades verksamma 

pedagoger för idéer till webbsidans innehåll, samt att en litteraturöversikt genomfördes inom 

området. Resultatet av produkten utvärderades av tidigare respondenter för att se om vi 

uppfyllt vårt syfte. 

 

Webbsidan kan ni hitta på den här internetadressen: www.introtakk.weebly.com 

 

Nyckelord: tidig kommunikation, tidig talspråkutveckling, TAKK, GAKK, yngre barn, 

förskolan, digital webbsida  
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Till alla er som har gjort examensarbetet möjligt 

Vi vill tacka Talpedagogen för hjälp med material och mer förståelse för hur vi kan använda 

arbetssätten TAKK och GAKK, samt idéer om hur vi kunde skapa en webbsida för att 

introducera arbetssätten till verksamma pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år.  

Stort tack till IKT lärarna Lars och Måns på Uppsala universitet. För att ni har lagt ner så 

mycket tid på oss och hjälpt oss med det praktiska inom datatekniken. Att vi fick våra 

paserkort kopplade till datasalarna och att vi fick låna material vi behövde, var en otrolig 

tillgång för arbetsprocessen. Vi är väldigt tacksamma att ni har varit så tillmötesgående och 

avsatt tid för vår skull. 

Stort tack till vår handledare Kerstin Lagrell som har lagt ner så mycket tid på oss. Din 

stöttning har hjälpt oss under arbetets gång genom feedback på både rapport och produkt. Vi 

kände att du trodde på oss ända från arbetets början och att du hejade på oss från början till 

slut. Trots stressen som arbetsprocessen medförde så fick du oss att tro på oss själva och 

känna stolthet över det vi åstadkommit. Vi kan inte tacka dig nog! 

Tack till våra respondenter som tillförde många intresseväckande idéer om hur vi kunde 

utforma webbsidan, samt att ni hjälpte oss att se vilka tänkbara behov vi kunde fylla och 

utveckla med arbetssätten TAKK och GAKK. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår bildlärare som hjälpt oss med design och färgsättning samt 

andra värdefulla tips du gav oss. 

Stort tack även till förskolan som vi fick låna teckendockorna av samt att vi fick fota konkreta 

exempel på material i er förskolemiljö. Ni har minst sagt bidragit till att göra webbsidan 

intresseväckande och lekfull. 

Vi vill tacka Martinas mamma Monica och familj, som har hejat på oss under arbetets gång 

och gett värmande peppande ord som har fått oss känna minskad stress och istället kunnat 

känna mer glädje och förväntan inför slutproduktens resultat. 

Vi vill även tacka Viktorias familj för allt stöd. 

Med vänliga hälsningar 

Martina Malmberg och Viktoria Evertsson  
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1. Inledning 

Under vår förskollärarutbildning har vi och större delen av vår studiegrupp saknat möjligheter 

att få kunskaper om tecken som stöd till talet, tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation (TAKK) och grafiskt bildstöd som alternativ och kompletterande 

kommunikation (GAKK). Detta var inget som Uppsala Universitet kunde bidra med på grund 

av avsaknad av utbildade lärare inom området. Detta medförde funderingar kring synen på 

och värdet av arbetssätten TAKK och GAKK i den allmänna förskoleverksamheten. TAKK 

innebär i korta drag att språket förtydligas med tal och tecken. GAKK är olika former av 

bildstöd och symboler. Förhållningssätten kan ses som ett komplement för att förstärka det 

verbala språket.  

 

En av oss har tidigare vikarierat på en förskola där TAKK och GAKK användes som ett 

naturligt vardagligt komplement för att förstärka språket för de yngsta barnen som ännu inte 

tagit till sig eller lärt sig det verbala språket samt för barn som hade en språkstörning. Den 

andra av oss har inte så många erfarenheter av arbetssätten och vill genom den process det 

innebär att skapa vår produkt lära sig mer. Vårt personliga syfte med genomförandet av vår 

produkt är att lära oss mer om vad arbetssättet innebär, samt om hur man kan använda det i 

förskolan. Våra två olika ingångar i arbetet, en som har positiva erfarenheter av arbetssättet 

och en som är nyfiken och ställer frågor, tänker vi kan berika processen och i slutändan även 

produkten. 

 

Vår idé och nyfikenhet på arbetssättet handlar därför om att TAKK och GAKK i förskolan 

borde kunna underlätta och förstärka kommunikationen mellan barn och mellan pedagoger 

och barn, barn som av olika skäl kommit olika långt i sin tidiga talspråksutveckling i 

förskolan. På olika sätt har vi en bild av att barns tidiga talspråksutveckling kan stärkas 

genom att pedagogen, under användning av TAKK, talar långsammare för att hinna med att 

teckna med händerna, och därmed förtydligas språket. Likaså har vi en idé om att de barn som 

har kommit längre i sin talspråksutveckling kan få stöd i att förstå ords betydelse genom detta 

arbetssätt. Genom att komplettera användandet av TAKK med grafiskt bildstöd (GAKK) kan 

språket förtydligas ytterligare. 

Alla barn har rätt till ett språk. Allt som kan förtydliga talspråksutvecklingen och därmed 

kommunikationsförmågan borde kunna gynnas av arbetssätten, menar vi. Lätta 
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tillvägagångssätt såsom tecken och bildstöd i förskolan skulle kunna hjälpa barnen att förstå 

till exempel hur man ska sortera, förstå vilken hylla som är ens egen och vilka dolda 

förväntningar som finns på barnen Vi har en stark tro på att TAKK och GAKK som 

arbetsmetod också kan gynna barns identitetsutveckling, eftersom kommunikationsförmågan 

hör ihop med den egna identiteten. Med en medvetenhet om att det finns mycket information 

och idéer om användandet av arbetssätten, så återstår ännu frågan: Varför används inte 

arbetssätten mer än vad det gör inom förskoleverksamheten? Genom att skapa en produkt som 

genom dess handledande funktion kan inspirera ovana pedagoger till att börja arbeta med 

TAKK och GAKK med de yngre barnen i förskolan så hoppas vi att kunna bidra till en 

ändring när det gäller detta. 
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2. Bakgrund 

I Läroplanen för förskolan lyfts förskolans ansvar för olika aspekter gällande barns språkliga 

utveckling och deras kommunikativa förmågor. Det står följande innehåll om ämnet: Att 

förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö, 2010, s.7), 

samt att barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Det står 

även att förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens (Lpfö, 2010, s.6).  

Leken och det lustfyllda lärandets olika former har stor betydelse eftersom att de stimulerar 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem (Lpfö, 2010, s.6).  

Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 

och kommunicera med andra (Lpfö, 2010, s.10). Ett av förskolans uppdrag är att sträva efter 

att varje barn: utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner (Lpfö, 2010, s.10). Ett utav förskollärares ansvar är att utmana 

barnen i deras språk och kommunikationsutveckling (Lpfö, 2010, s.11). 

FN´s barnkonvention tar upp som en av barns rättigheter att det ska finnas lyhörda pedagoger 

i förskolan som stödjer barnen i deras identitetsskapande och utforskande av språket och detta 

är av stor vikt för barnens fortsatta kommunikativa utveckling (Barnkonventionen, 2009, 

s.18). Det är pedagogernas ansvar i förskolan att uppmuntra barnens tro på sitt eget kunnande 

(Lpfö, 2010, s.7) 

Ur handböcker för TAKK-användande har vi hämtat följande information: När man talar och 

tecknar med händerna samtidigt kan språket ses som mer visuellt för de som medverkar och 

språket kan på så sätt bli lättare att förstå då man tecknar endast de viktigaste orden i en 

mening. De första kroppsdelarna som barnen lär sig att använda och styra motoriskt är händer 

och armar. Det verbala talet kräver mer finmotorik hos barnet för att de ska kunna styra och 

omforma ljud till ett verbalt tal och utrycka sig muntligt. Innan talet utvecklats kan barnet 

använda sitt kroppsspråk och sina händer för att kommunicera med andra. Detta ger de yngsta 

barnen en chans att kunna bygga upp sitt ordförråd med ökad förståelse för det verbala språket 

(Tisell, 2009, s.8). Förhållningsättet TAKK fungerar som ett verktyg för språkbyggande 
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genom att fler sinnen blir involverade genom att barnet får höra språket, se språket och känna 

det (Tisell, 2009, s.10).  

På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida står de att det behövs alternativ och 

kompletterande kommunikation när barn har svårigheter med att utveckla det verbala språket 

(http://www.spsm.se). Alla barn har rätt till en egen identitet och ett eget språk för att kunna 

kommunicera. TAKK och GAKK kan användas som en metod för att underlätta barns språk 

och talutveckling. Barn med kommunikativa språkstörningar begränsas i samspel då de har 

svårt för att kunna uttrycka sig, på grund av att deras kommunikativa signaler är svåra för 

mottagaren att förstå (Broberg, et al., 2012, s.243). Innan barnen lärt sig det verbala talet 

använder de sig av kroppens språk genom en mängd olika gester och läten. Deras handlingar 

genom kroppen kan ses som en symbol för barnens tankar, det barnet vill förmedla (Brady et 

al., 2013, s.1597). 

Johansson & Reftel menar att liknelsen med att barn lär sig krypa innan de kan gå, liknar 

också grundtanken med användandet av tecken innan barnen utvecklat sin förmåga att 

kommunicera genom talet 2007, s.40-41). Grönlund anser att tecknandet med händerna är en 

metod som är bra för alla verksamma inom förskolan, mottagare som avsändare. Upptäckande 

av tidiga språksvårigheter kan visa sig gynna vidare språkutveckling (Grönlund, 2014, s.48). 

De flesta barn förstår talet väldigt bra, men kan inte uttrycka sig verbalt på egen hand. Under 

användandet av TAKK förväntas pedagogen tala långsammare för att hinna komplettera 

språket med tecken. Man menar också att man kan artikulera med händerna, då man använder 

händerna för att teckna de mest betydelsebärande orden i meningen. Enligt webbsidan 

Teckenpärlor, som förespråkar användandet av TAKK, förstärker användandet av tecken de 

två sinnena hörsel och synen, samt skapar en inre känsla av utökad förståelse 

(http://www.teckenparlor.se). Förespråkare för arbetssättet menar vidare att det inte är något 

hinder för den kommande språkutvecklingen utan att det snarare är berikande på så sätt att 

användandet av tecken blir ett språkligt verktyg som kompletterar talet för att underlätta 

kommunikation (Johansson & Reftel, 2007, s.41). 

2.1 Uppdelning av arbetet 

Uppdelningen av arbetet har skett på följande sätt: Martina Malmberg har under avsnittet teori 

och tidigare forskning skrivit om barns tidiga kommunikation och Viktoria Evertsson om 

barns tidiga talspråksutveckling. Eftersom kommunikation och talspråkande naturligtvis 

http://www.spsm.se/
http://www.teckenparlor.se/takk/vad-ar-takk
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hänger ihop och är viktiga beståndsdelar i TAKK, har vi gemensamt författat det avsnitt som 

närmare beskriver arbetssättet. 

För att, förutom genom den kunskap som vi hämtat ur litteraturen, få ytterligare information 

genomförde vi några intervjuer. Intervjuerna fungerade som en sorts omvärldsorientering 

inför framställandet av produkten. När en av oss intervjuade förde den andra anteckningar och 

på så sätt var båda aktiva oavsett intervju. Viktoria Evertsson hade ett mer hur-perspektiv om 

vad TAKK är och hur arbetssättet kan användas i förskoleverksamheter. Martina Malmberg 

hade ett mer kritiskt och utforskande perspektiv kring varför TAKK inte används mer än vad 

det gör i dagens förskolor. Eftersom Viktoria intervjuade en person mer än Martina, så fick 

Martina istället sammanfatta en av Viktorias intervjuer. Sammanfattningarna av intervjuerna 

ligger som en viktig grund för skapandet av webbsidan. 

Själva produkten, Webbsidan, framställdes tillsammans genom en gemensam process, vilket 

föll sig naturligt efter att vi behövde varandras kreativa idéer under detta arbete. Där tog vi 

alltså helt och hållet ett gemensamt ansvar. 
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3. Teori och tidigare forskning 

För att få ett bredare sammanhang om hur man kan arbeta med arbetssätten TAKK och 

GAKK, samt för att få en förståelse för hur arbetsätten kan gynna barns tidiga 

kommunikation- och talspråksutveckling behövs en djupare förståelse för hur barnen 

utvecklar kommunikation, tal och språk, samt för hur TAKK och GAKK hänger ihop med 

barns tidiga kommunikations- och talspråksutveckling väljer vi att förklara vad barns tidiga 

kommunikation och talspråksutveckling innebär innan vi går närmare in på vad TAKK och 

GAKK innefattar.  

3.1 Barns tidiga kommunikationsutveckling 

Barn föds som aktiva kommunikatörer och påverkar samhället så fort de föds in i världen 

(Lökken, 2008, s.17). Den första kommunikationen med barnet sker innan det föds, det vill 

säga i moderns livmoder. Detta genom att barnet då kan urskilja sina föräldrars röster och 

känna moderns taktmässiga rörelser (Liberg 2003a se Lindö 2009, s.45). Barn föds med 

sociala och empatiska kompetenser och har med detta behov av socialt samspel och 

bemötande (Juul & Jensen, 2003, s.120). Barnens tidiga behov av litteracitet börjar när barnen 

kommunicerar, samspelar och tolkar sin omgivning (Björklund, 2008, s.16). Begreppet 

litteracitet innefattar förmågan att kunna ta till sig text, viljan att lära sig att skriva och tolka 

tecken samt bilder. Små barn möter tidigt en läsande och skrivande miljö som omges med 

olika tecken och bilder (Björklund, 2008, s.15-16) Yngre barn använder sin kropp för att 

kommunicera där språket lever genom kroppen (Emilson 2003 se Lindö 2009, s.48). Kroppen 

är ett subjekt på så sätt att barnen själva kan leva genom den och därmed kan handla aktivt 

efter egna intentioner (Lökken, 2008, s.30). De gestikulerar med kroppen, imiterar, ger 

blickar, pekar på det de vill visa, ger ifrån sig läten och använder sig av mimik. Dessa 

egenskaper använder barnen för att skapa meningsfullhet i världen de bebor (Thuresson, 

2013, s.4). 

Kommunikation grundar sig på en gemensam förståelse och i samspel tolkar de deltagande 

varandras kroppsspråk för att kunna interagera och samspela (Björklund, 2008, s.46). Det är 

först när vi kan förstå vad den andra vill uttrycka som vi har förutsättningen för att kunna 

kommunicera med varandra (Lökken, 2008, s.33). Föräldrarna bekräftar barnet både genom 

imitation och genom att dela känslomässiga tillstånd (Stern 2003 se Lindö, 2009,s.49). 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen där barnet kan lära sig mer utav en annan 
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som är mer kunnig (Gjems, 2011, s.25). Föräldrarna utmanar barnet på dess individuella 

utvecklingsnivå genom att utgå från barnets tidigare kommunikativa kompetenser. På så sätt 

stöttar och utmanar föräldrarna sina barn i samspel och kommunikation för att barnen ska 

kunna lära sig olika sätt att samtala (Stern 1991 se Lindö 2009,s.49-50).  

Kommunikationsförmågan som barnet föds med utvecklas väldigt fort när de är små. Enligt 

Baldwin finns det tre olika faser som barnens kommunikativa utvecklig genomgår i 

spädbarnsålder, initieringsfasen, orienteringsfasen och aktiveringsfasen. Samtliga 

kommunikationsfaser sker i samspel med barnets vårdnadshavare. Initieringsfasen bygger 

enligt forskning på barnets fallenhet för rytmer och olika betoningar. Genom rytmik och en 

viss melodi i mödrarnas barnanpassade babyspråk, parallellt med ansiktsuttryck, lockas barnet 

till samtal (Trevarthen 1988 se Lindö 2009 s.48-49). Orienteringsfasen är när barnet är 

stillaliggandes och inriktar sig fokuserat mot sina vårdnadshavare för att tolka deras 

ansiktsuttryck och för att lyssna på deras röster (Jederlund 2002 se Lindö, 2009 s.49). I 

aktiveringsfasen kan barnet rikta bort sitt fokus från vårdnadshavarna. Detta för att bearbeta 

sina nya intryck från omgivningen. När barnet återfört sitt fokus till vårdnadshavarna påbörjas 

ett samspel med ansiktsuttryck, ljud och aktiva kroppsrörelser.  Barnets förmåga att imitera 

mungester och skiftande ansiktsuttryck ses ofta i denna fas. Den mottagande responsen som 

barnet får på sina yttringar kan ha stor betydelse för barnets framtida tolkningar av deras 

upplevelser (Lindqvist 1996 se Lindö 2009, s.49).  

Den fysiska miljön i förskolan är viktig för att den ger verktyg för att skapa samspel, lek, 

lärande och utveckling. Det är först när materialet intresserar barnen som de kan bidra till 

meningsfullhet i samspel. Nordin Hultman är övertygad om att materialet påverkar barnens 

kommunikativa rum, på så sätt att material kan bära på många dolda budskap och 

förväntningar på barnet, styrda efter samhällets normer och värderingar. Därför är det viktigt 

att reflektera kring förskoleverksamhetens material då materialet inbjuder barnen till 

kommunikation och samspel genom lek (Nordin-Hultman, 2004, s.71-72). Läroplanen påvisar 

att förskolan ansvarar för att skapa en stimulerande och lockande miljö som uppmuntrar 

barnen till lek och lärande (Lpfö, 2010, s.6).  

Små barn tycker mycket om upprepningar. Tydligheten som uppkommer när barnen vet vad 

som komma skall i olika sammanhang och aktiviteter, gör det roligare för barnen att delta när 

de känner igen sig, eftersom det är lättare för barnen att göra likadant och därefter imitera 

händelsen (Nordin-Hultman, 2004, s.49-50). I leken med andra barn strävar små barn efter att 
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prova sig fram genom att härma och imitera samspelsdeltagaren tills de når en gemensam 

förståelse mellan sina egna intentioner och samspelsdeltagarens uppfattningar. Leken 

fortsätter på liknande sätt där barnen provar sig fram för att söka nya gemensamma förståelser 

(Stambak & Verba 1986:244 se Lökken 2008, s.47-48). Vid barnens unga ålder har de få 

relationsband till andra människor och det är just genom leken som barnen kan öva på att 

bygga upp relationer med omgivande personal på förskolan och med andra barn (Bruun i 

Lökken, 2008, s.48). Förskollärare ska stötta barnen i sociala sammanhang där skapande av 

relationer och meningsfullhet lägger grunden till en positiv kommunikativ utveckling (Lpfö, 

2010, s.11). 

Barnen lär sig att styra sin kropp och varje rörelse har en intention, en mening (Lökken, 2008, 

s.32). Lökken betonar innebörden av vad som kan tolkas vara en pekhälsning som barnen kan 

använda sig av när ett förskolebarn ankommer till förskolan. Barnet visar fysiskt och tydligt 

för de närvarande personerna att barnet har uppmärksammat det andra barnet och visar barnet 

dessutom en känsla, får pekningen en bredare innebörd av att till exempel ”hej jag ser dig” 

och ”jag känner så här när jag ser dig” (Lökken, 2008, s.35). Barnen väljer själva ut de gester 

som de tycker passar till det de vill förmedla. För andra personer i barnets omgivning kan 

gesterna ses som en typ av vägledning för att kunna försöka förstå barnens intentioner 

(Thuresson, 2013, s.5).  

 

3.1.1 Barns tidiga talspråksutveckling 

Under barnens yngre år utvecklas den språkliga kommunikationsförmågan snabbt i samspel 

och interaktion med andra, där miljön har en stor betydelse för språkutvecklingen (Lacerda, 

2012, s.11). Det räcker oftast med att vuxna anpassar sitt tal till barnet, tillsammans med den 

visuella informationen i barnets miljö och barnets allmänna minnes och representations-

kapacitet för att barnet ska upptäcka att ord kan kopplas till föremål (Lacerda, 2012, s.3).  

Att vuxna anpassar talet till barnet innebär att man använder ett barnanpassat tal som anpassas 

till barnets språkliga utvecklings nivå. Det barnanpassade talet är ett förenklat språk. 

Meningarna är kortare, formulerade väl och har en enkel syntax. Ord som används kopplas till 

saker och händelser i barnets miljö. Den vuxne ställer många frågor och upprepar de barnet 

säger (Eriksen Hagtvet, 2004, s.110-111). 
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Inom forskning om barns språkutveckling talar man om språkets olika dimensioner som olika 

aspekter som ligger till grund för språkutvecklingen (Arnqvist, 1993, s.39). 

Den första dimensionen är språkets form som handlar om grammatik, den andra dimensionen 

är språkets innehåll som handlar om semantik och den sista dimensionen, pragmatiken, 

handlar om hur vi använder språket och om hur människor kommunicerar med varandra 

genom röst, gester, mimik, intonation och skriftliga meddelanden i olika sammanhang (Lindö, 

2009, s.19-20). 

Språket kan noggrant undersökas på olika nivåer där samtliga kan kopplas till olika former av 

språklig medvetenhet. Att vara språkligt medveten betyder att man inte bara kan uppfatta vad 

som sägs utan också hur något sägs, att man kan se språket som ett objekt som man kan tala 

om (Krantz, 2011, s.21). Språklig medvetenhet i sig är ett samlingsbegrepp som innefattar 

fonologisk, semantisk och morfologisk och pragmatisk medvetenhet. En viktig faktor i barns 

språkutveckling är att de blir uppmärksamma på och medvetna om de språk som de använder.  

Språket kan i sin tur delas in i tre nivåer, den fonologiska, den semantiska och den 

grammatiska nivån (Fridolfsson 2008 se Lindö 2008, s.20) och man kan utifrån dem se olika 

aspekter av barns språkliga utveckling: 

Fonologisk utveckling handlar om hur barnet uppfattar, urskiljer och producerar varje 

språkljud samt sammanfogar dem till ord och meningar (Eriksen Hagtvet, 2004, s.66). Barn 

utvecklar tidigt en hög grad av fonologisk kompetens (Eriksen Hagtvet, 2004, s.54). Men, det 

är inte ovanligt att barn tidigt i utvecklingen har svårigheter med att skilja mellan ljud som 

uttalas angränsade artikulatorisk plats exempelvis: /t/och /d/. Det också vanligt att barnen 

ersätter /k/ med /t/. Barn använder sig av strategier för att inte uttala orden fel. De vanligaste 

är utelämning som innebär att barnet väljer att inte uttala en bokstav, assimilation innebär att 

barnet omvandlar ordet till ett lättare ord att uttala, tillägg av vokaler innebär att barnet lägger 

till en vokal i ordet och metates betyder omkastning vilket innebär att barnet kastar om 

bokstäver i ordet för att inte uttala ordet fel (Eriksen Hagtvet, 2004, s.67). Uttalsavvikelser är 

vanliga hos barn och att de utelämnar ett ljud förenklas ordet. Barnet brukar ofta ersätta ett 

ljud med ett annat ljud t.ex. topp istället för kopp (Eriksen Hagtvet, 2004, s.69). Små barn har 

oftast svårigheter att urskilja om de uttalar ord fel medan de kan ha lätt att urskilja det hos 

andra. Barnets fonologiska utveckling ligger till grund för deras tal och skriftspråksutveckling 

(Lindö, 2009, s.20). Den fonologiska medveten hör ihop med förmågan att identifiera ljud i 
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ord. Detta har en betydelse för barnets läs och skrivinlärning, vad gäller avkodning och 

stavning (Svensson, 2009, s.18). 

Den grammatiska nivån av språkets form kan delas upp i morfologi och syntax (Lindö, 2009, 

s.20). Ett morfem innebär ett ords minsta betydelsebärande enhet. Morfologisk utveckling 

innebär böjningssystemets uppbyggnad och innebär alltså kunskapen om att konstruera och 

böja ord. När barnen blir morfologiskt medvetna kan de dela upp ord i stavelser och 

uppmärksamma ordböjningar. Syntaxen handlar om meningsstrukturer (Eriksen Hagtvet, 

2004, s.71). Den syntaktiska nivån i språket innefattar förmågan om att sätta samman ord till 

satser. Ett litet barn börjar utrycka sig i ett- och tvåordssatser och prövar sig fram med 

ordföljden (Lindö, 2009, s.20).  

Utvecklingen i tre-femårsåldern utmärker en mer betydande användning av böjningsändelser 

och korrekt enligt grammatikens regler språkriktiga ord. På ett snarlikt sätt blir 

meningsstrukturer (syntaxen) mer och mer komplicerad. Om tvååringar använder framförallt 

innehållsord (substantiv, huvudverb och adjektiv) i två- treordsmeningar, exempelvis ”docka 

äta mat”, så använder fyraåringarna informatoriska meningar med komplicerad uppbyggnad 

och många böjningsändelser och funktionsord, som t ex pronomen, prepositioner, 

konjunktioner, artiklar ”exempelvis de leker att” trollet har en trollkniv i sin fot” (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s.71).  

En svensk undersökning visade att svenska barn redan i treårsåldern använde det 

grundläggande böjningssystemet d.v.s. de lyckades med att använda böjningsmorfem fast de 

inte alltid använde ändelserna rätt (Eriksen Hagtvet, 2004, s.72). Barn i tre-femårsåldern 

använder sig av att kreativt bilda nya ord för att bli förstådda. Redan från tvåårsåldern kan vi 

se att barn använder en korrekt böjning av preteritumformen av regelbundna verb t ex lekte, 

kastade och böjningar av oregelbundna verb gick, sjöng, sprang (Eriksen Hagtvet, 2004, s.73). 

Barn utvecklar snabbt en omedveten förståelse för sammansatta ord. Den syntaktiska 

utvecklingen i tre-femårsåldern kan förklaras som en utveckling från komprimerad 

användning av innehållsord till anpassbar användning av innehållsord och funktionsord som 

stämmer överens med språkets grammatiska regler (Eriksen Hagtvet, 2004, s.77).  

Semantiken handlar om språkets innebörd och mening, språkets betydelse (Lindö, 2009, s.20). 

Semantisk utveckling innefattar en utveckling av kunskapen om ords betydelse (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s.84). Små barn förstår betydelsen av ord i stor grad av situationen där ordet 

påträffas. I början har orden praktiskt taget en utpekande funktion. Från början kopplas ord 
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samman med gester i relation till en konkret situation med efter hand får orden en mer 

självständig betydelse. Semantisk medvetenhet hör ihop med barnets biologiska mognad och 

erfarenhet om ords betydelse (Eriksen Hagtvet, 2004, s.89). 

Pragmatik innefattar läran om språkanvändning och om regler för hur språket ska användas i 

samspel mellan människor. Pragmatisk utveckling handlar om att lära sin kulturs oskrivna 

regler för hur språket ska användas. Bland de tidigaste funktionerna hittar vi yttrandet 

instrumentella, interaktionella och expressiva funktioner Dessa funktioner utvecklas tidigt 

redan under barnets första levnadsår. Den instrumentella funktionen har som avsikt att 

påverka mottagaren till att göra något, de interaktionella handlar om förhållandet mellan oss, 

medan de expressiva används för att uttrycka känslor och reaktioner. I treårsåldern har de 

mesta yttranden flera funktioner, dessa uttrycks både verbalt och icke-verbalt (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s.94). Pragmatisk utveckling innebär att lära sig tillämpa språket. Det handlar 

även om att tillämpa sig grundläggande färdigheter om hur man samtalar med någon (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s.95).  

3.2. TAKK och GAKK som alternativ och kompletterande kommunikation 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation förkortas TAKK och grafiskt 

bildstöd som alternativ och kompletterande kommunikation förkortas GAKK. Dessa går 

under benämningen alternativ och kompletterande kommunikation och förkortas AKK. AKK 

är en metod som används för att stödja barn i deras språkutveckling. I metoden används 

manuella tecken samt bildstöd i form av symboler och bilder. De finns olika tillvägagångssätt 

i metoden dessa kan omfatta alla befintliga tal eller läten, gester, manuella tecken och olika 

former av bildstöd (Romski et al., 2005, s.177). AKK är uppdelad i två delar. Den första delen 

är kommunikation utan hjälpmedel, som består av icke-verbala medel för naturlig 

kommunikation (inklusive gester och ansiktsuttryck) samt manuella tecken och kan användas 

av barn som kan använda sina händer och har tillräckligt finmotoriska färdigheter för att 

teckna med händerna (Romski et al., 2005, s.177; Heister, 2008, s. 18). Den första delen 

handlar även om hur man kan kommunicera med den egna kroppen kopplat till olika sinnen 

(Heister, 2008, s.18). 

Tidigt ingripande med användandet av AKK kan innefatta olika funktioner, eftersom 

användandet av AKK kommer att variera beroende på barnets individuella behov. Den första 

funktionen är att utöka befintligt naturligt tal, som ger ett primärt utgångsläge för 

kommunikation. Den andra funktionen innebär att ge en ingång och ett utgångsläge för språk 
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och kommunikation och fungerar som ett språk interventionsstrategi. Den mest vanliga och 

välkända funktionen i att använda AKK är att tillhandahålla ett utgångsläge för 

kommunikation (Romski et al., 2005, s.177-178).  

GAKK kan ses som ett stöd och hjälpmedel för kommunikationen (Heister, 2008, s.18). 

Utifrån ett historiskt perspektiv på AKK så startade den, enligt Jensen, redan på den tiden när 

Cromagnonmänniskorna försökte kommunicera information genom att måla föremål på grott 

väggarna. I dag skulle vi säga att det var en form av grafiskt alternativ och kompletterande 

kommunikation, bildstöd i form av kommunikativa symboler för att förmedla något (Jensen, 

2000, s.128). 

Brady, et al., belyser vikten av en kognitiv förståelse för symboler för att kunna 

använda Tecken- och GAKK (Brady et al., 2013, s.1596-1597). Bilder i barnens vardag kan 

underlätta för kommunikation och samspel. Synens tolkning av en bild kan stödja barnens 

förståelse av ett sammanhang på så sätt att bilderna kan förmedla vad exempelvis lådan ska 

innehålla. Den kan på så sätt exempelvis visa barnen hur de förväntas sortera (Heister, 2008, 

s.69). Bilder kan även visualisera tid om man väljer att göra ett schema med dagens händelser 

via olika bilder. Schemat kan innehålla rutiner barnen känner till och genom dem kan barnet 

exempelvis förstå när de ska gå hem från förskolan. När en händelse är över vänder man bort 

bilden och går till nästa (Heister, 2008, s.72). 

Tecken fyller olika funktioner i barnets i språkutvecklingen genom att barnet får en bredare 

förståelse för språkets uppbyggnad. Tecken som stöd till talet bidrar till förståelse på olika 

kognitiva nivåer, genom att barnet kan förstå det någon säger när man tecknar samtidigt som 

man talar. Eftersom tecken kompletterar det talade ordet (Tisell, 2009, s.12). Att barnet 

använder sig utav tecken bidrar till barnets kommunikation, på så sätt att barnet får ett verktyg 

för att uttrycka sig. Den huvudsakliga tanken med att teckna är att producera en visuell 

kommunikation tillsammans (Tisell, 2009, s.12). TAKK bidrar till att barnet bygger upp sitt 

ordförråd som barnet behöver för att kunna kommunicera. Det är lättare för barnet att komma 

ihåg flera tecken än ord. Tecken kan även vara lättare att ta in än de talade ordet genom att när 

man tecknar tar barnet in det via fler sinnen, än när de bara får höra de talade ordet (Tisell, 

2009, s.13). Tecken bidar till att bygga ett språk för barnet eftersom att tecken betonar de 

viktigaste beståndsdelarna i en mening. Användandet av TAKK bidar även till att bygga en 

djupare kunskap och förståelse för det talade språket (Tisell, 2009, s.13).   
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Det är vanligt att när man talar om språk menar det talade och skrivna språket. Men begreppet 

inbegriper även många andra sätt att uttrycka sig på t.ex. genom kroppspråket eller bild, 

musik och andra estetiska uttrycksformer. För små barn som ännu inte har utvecklat sin 

förmåga att kommunicera via talet, eller för barn med språkstörningar eller andra 

kommunikationsproblem kan olika former av teckenstöd eller grafiskt bildstöd användas för 

att stödja kommunikationen (Svensson, 2009,s.12; Elfström, 2013, s.56). 

Romski et al., menar att det finns minst sex myter om användandet av AKK (2005, s.178). 

Dessa myter växte fram ur tidigt tänkande om hur man använder AKK tjänster och stöd.  Den 

första myten enligt författarna, handlar om att AKK kan ses som en sista utväg i tal-språk 

ingripande. I själva verket menar författarna, att det är viktigt att börja med arbetssättet AKK 

så fort som möjligt och inte först när man ser att barnet misslyckats med att utveckla det 

verbala språket. Redan med små barn som håller på att erövra talspråket kan man börja med 

AKK (Romski et al., 2005, s.178-179). 

Den andra myten, enligt författarna Romski et al., handlar om att metoden AKK kan hindra 

eller stoppa vidare talutveckling. Intrycket av att AKK blir barnets primära 

kommunikationsläge och tar bort barnets motivation att tala, stämmer inte enligt författarna då 

de hänvisar till studier som gjorts om användandet av metoden som visar på att det istället 

gynnar barnets talutveckling. (Romski et al., 2005, s.179). Enligt Brady et al., använder 

många barn sig utav metoden AKK en kortare tid i livet, för att sedan börja kommunicera 

genom det verbala talet (2013, s.1595). Enligt webbsidan Teckna.se, lämnar barnet 

teckenkommunikationen bakom sig när det känner sig redo för att övergå till språkligt och 

muntligt tal och därmed kanske bara använder det verbala talet likt större delen av samhället 

(http://www.teckna.se).  

Den tredje myten enligt författarna handlar om att barnen måste ha en viss uppsättning av 

färdigheter för att kunna dra nytta av AKK. Enligt Romski et al., finns det inga bevis för att 

barn med någon form av funktionsnedsättning inte skulle kunna ta till sig AKK tjänster och 

stöd. Att utveckla språkkunskaper genom AKK kan istället vara av en avgörande betydelse 

för den individuella och funktionella kognitiva utvecklingen (Romski et al., 2005, s.179-180). 

Den fjärde myten, enligt Romski et al., handlar om att talgenererande AKK-enheter endast är 

för barn med intakt kognition. Det stämmer inte enligt Romski et al., utan de anser att det 

finns många olika sätt att använda AKK med små barn. De anser att det är av stor vikt att barn 

http://www.teckna.se/
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får utveckla sitt tal för det kan underlätta barnets självidentitet och kommunikation (Romski et 

al., 2005, s.180). 

Den femte myten enligt Romski et al., handlar om att barnen måste vara i en viss ålder för att 

kunna dra nytta av metoden AKK. Det finns inga bevis som tyder på att barnen måste vara i 

en viss kronologisk ålder för att kunna använda sig utav AKK menar Romski et al., Specifikt, 

en del föräldrar och yrkesverksamma tror att införandet av AKK i tidig ålder kommer att 

hindra barnet från att någonsin utveckla tal som hans eller hennes primära sätt att 

kommunicera. Romski et al., hänvisar till aktuell forskning som dokumenterar tydligt den 

positiva effekten av kommunikationstjänster och stöd till spädbarn, toddlare och förskolebarn 

med olika funktionshinder eller språkstörning. Studierna har också visat att användandet av 

AKK inte stör talutvecklingen (Romski et al., 2005, s.180).  

Den sjätte myten handlar enligt författarna om att AKK är en representativ hierarki av 

symboler från objekt till skrivna ord (traditionell ortografi). Denna myt tyder på att ett barn 

bara kan lära sig symboler i en föreställande hierarki. De empiriska resultat som finns om 

typisk språkutveckling visar att denna myt inte är baserat på bevis om hur små barn lär sig. 

Faktum är att under tidiga utvecklingsfaser, spelar det kanske ingen roll om barnet använder 

abstrakta eller ikoniska symboler som grund, för barnet fungerar det på samma sätt (Romski 

et al., 2005, s.180-181).  

Enligt Romski et al., är det aldrig för tidigt att integrera AKK i barnets språk och 

kommunikation med barn som har en betydande kommunikationshandikapp. AKK är ett 

verktyg, ett medel för att nå språk- och kommunikationskompetens. Användandet av AKK är 

inte en sista utväg utan snarare ett första ingripande som kan ge en stabil grund för 

utvecklingen av förståelse och produktion av det talade språket (Romski et al., 2005, s.182-

183). Broberg et al., överensstämmer med att de aldrig är för tidigt att börja använda AKK 

med barn (Broberg et al., 2012, s.244). Romski et al., tillägger att AKK kan skapa 

förutsättningar för ytterligare språk och kommunikationsutveckling under barnets tid i 

förskolan och de tidiga skolåren (Romski et al., 2005, s.182-183).  

Enligt Broberg et al., är god samverkan med hemmet av en stor betydelse vid tidigt 

användande av metoden AKK. Att ge föräldrar mer kunskap och stöd om hur metoden kan 

användas är absolut nödvändigt, eftersom den bör ingå i dagliga naturliga interaktioner inom 

hemmet (Broberg, et al., 2012, s, 245). Cress anser även hon att det är av stor vikt att 

samverka med hemmet och alla inblandade aktörer. Detta eftersom författaren påpekar att det 
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kan uppstå konflikter och svårigheter om föräldrar inte har kunskap om hur de ska använda 

AKK och det behövs stöd i hur metoden kan användas från utbildade personer (Cress, 2004, 

s.51). 

3.3 Teoretiska utgångspunkter  

Det sociokulturella perspektivet har varit en central utgångspunkt för skapande av vår produkt 

och för skrivandet av rapporten. Vi tror på att samspel berikar barns tidiga kommunikation 

och talspråksutveckling, samt att barn kan lära med och av varandra och andra aktörer inom 

förskolan. Examensarbetet bygger på en idé om att barnen föds som aktiva aktörer med en 

vilja om att lära och kommunicera (Lindö, 2009, s.34). Barn medierar tidigare erfarenheter 

med nya kunskaper för att få en större förståelse i olika sammanhang (Säljö, 2005, s.27). 

Vi stödjer oss på Vygotskijs idé om att mediering mellan artefakter och tecken blir ett 

kompletterande verktyg för barnets lärande. Detta tror vi berikar barns tidiga kommunikation 

och talspråksutveckling (Säljö, 2005, s.27), det vill säga, om barnet vet hur det kan använda 

material som verktyg för att kunna utveckla sina tidigare kunskaper (Säljö, 2005, s.37). 

Vi ser språkets olika former som verktyg för att kunna kommunicera (Säljö, 2005, s.33). 

Mediering via symboler och tecken gör att vi kan tyda, förstå och lära genom kommunikation 

med vår omgivning (Säljö, 2005, s.27). 

 

3.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att framställa en webbsida som ett verktyg för pedagogers 

introduktion av tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolan, 

tillsammans med grafiskt bildstöd som alternativ och kompletterande kommunikation 

(GAKK) för barn i åldrarna 1-3 år. Arbetssätten kan användas som ett verktyg för att hjälpa 

barnen utveckla det verbala talet.  

Vårt didaktiska syfte med arbetet är att belysa barnens rätt att kunna kommunicera innan talet 

utvecklats, samt visa på argument för varför arbetssätten TAKK och GAKK kan hjälpa barn 

utveckla sätt att kommunicera och använda sig av språket. 
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Med produkten vill vi visa konkreta exempel på hur pedagoger kan omsätta teori i praktik. 

Detta för att pedagogerna ska kunna använda arbetsätten tillsammans med barn i åldrarna 1-3 

år. 

3.5 Målanpassning 

Webbsidans innehåll och utformning har vi valt att avgränsa till verksamma pedagogers 

introduktion av arbetssätten TAKK och GAKK i en barngrupp i åldrarna1-3 år. Detta för att 

barn i åldrarna 1-3 år oftast inte har ett utvecklat tal och vi anser att arbetssätten TAKK och 

GAKK kan användas som verktyg för att utveckla talet och för att underlätta 

kommunikationen mellan varandra. 

3.6 Avgränsning  

Det finns många metoder som ingår i att arbeta med metoden AKK. Vi har valt att avgränsa 

det självständiga arbetet till tecken och grafiskt bildstöd som AKK, där det grafiska bildstödet 

kompletterar användandet av tecken. TAKK visualiserar det talade språket och belyser de 

mest meningsbärande orden och GAKK visualiseras genom bildstöd, där bilden 

kommunicerar med barnen i den fysiska miljön i förskolan.  
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4 Metod 

4.1 Från idé till produkt 

Vår idé var alltså att framställa en webbsida som kan hjälpa pedagoger att introducera tecken 

(TAKK) i samverkan med grafiskt bildstöd (GAKK), i förskolans dagliga verksamhet 

anpassat till barn i åldrarna ett till tre år. Webbsidan riktar sig till pedagoger som inte gått 

någon kurs om TAKK och GAKK. Vår förhoppning var att webbsidan skulle kunna vara en 

hjälp på vägen till att börja använda det pedagogiska verktyget i verksamheten, med 

förhållandevis enkla tillvägagångssätt.  

4.1.1 Omvärldsanalys  

För att vi skulle kunna skapa vår webbsida var vi tvungna att ta reda på vad det fanns för 

webbsidor som berör TAKK och GAKK samt ta reda på vad vi kunde tillföra som var nytt 

inom området. Det vi fann när vi gjorde omvärldsanalysen var följande:  

Arbetssätten nämns i de flesta fall ihop med barn i behov av särskilt stöd. Detta gäller både 

hemsidor samt litteratur. Det vi fann var att de ändå nämner att TAKK och GAKK kan 

användas av alla, men vi uppfattade inte att det vi fann när vi gjorde omvärldsanalysen hade 

sin utgångspunkt i att TAKK och GAKK kan användas för och av alla barn. Vi har valt att 

använda relevant forskning och litteratur som inte är äldre än från år 2000. Detta för att vi vill 

ha så relevant forskning som möjligt anpassat efter dagens samhälle. Ett undantag är dock 

Arnqvists bok från 1993 samt där vi angivit en referens som i sin tur hänvisat till en sekundär 

källa.  

Vi valde att använda oss av intervjuer som en del av vår omvärldsorientering. Metoden vi 

använde oss av för att skapa underlagsfrågor, samt för att genomföra intervjuerna, var 

strukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Detta för att vi efter intervjuerna hade en 

uppsättning av svar som blev lätta att sammanfatta och analysera (Bell, 2006, s.160). Vi 

spelade även in intervjuerna vilket var en hjälp för oss när vi skulle sammanfatta och 

analysera svaren. Vi valde att inte transkribera intervjuerna (Bell, 2006, s.165-167) Vi 

använde oss av frågeformulär där vårt fokus låg på att använda öppna frågor när vi 

intervjuade informanterna, men vi lämnade det även öppet för informanterna att samtala om 

det som de tyckte var viktigt samt att vi ställde följdfrågor beroende på vilka svar vi fick 

(Bell, 2006, s.162). För att vi skulle få höra olika perspektiv på arbetssätten TAKK och 

GAKK. Använde vi oss av hur- och varför- perspektiv på frågorna. Syftet med frågorna var 
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att få reda på hur arbetssätten kan användas, samt varför de inte används mer än vad de 

troligen gör. Vi ville även ta reda på om det fanns ett behov av en webbsida om hur pedagoger 

kan använda med arbetssätten och vad vi kunde tillföra i en webbsida (se bilaga 3-6).  

Informanterna var pedagoger från mellan Sverige som aktivt arbetade med TAKK och GAKK 

och två pedagoger som inte arbetade med TAKK och GAKK eller använde det väldigt sällan, 

samt en utbildad talpedagog. Detta för att vi skulle få en bredare förståelse för hur arbetssättet 

kan användas i förskolan. Intervjuerna gav oss idéer om produktens tänkbara innehåll samt 

idéer. Innan genomförandet av intervjuerna fick informanterna skriva på en samtyckesblankett 

samt fick information om syftet med intervjun (se bilaga 1-2). De lovades anonymitet på så 

sätt att deras namn inte nämns eller går att identifiera. De informerades även om resultatets 

spridning, det vill säga, hur resultatet skulle användas och vilka som skulle få ta del av detta, 

samt att de kunde avsluta sitt deltagande när som de själva önskade. Detta för att upprätthålla 

individskyddskravet och dess fyra huvudkrav som skapats av Vetenskapsrådet. De fyra 

huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandeskravet (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf ).  

I Intervjuerna framkom synpunkter om att arbetssätten kunde kännas tidskrävande och att den 

tiden var svårtillgänglig på en småbarnsavdelning. Pedagogerna hade en vilja att arbeta 

kontinuerligt med TAKK och GAKK, men bristen på kunskap skapade osäkerhet bland dem 

och arbetssätten prioriterades då bort. Detta dilemma ville vi hjälpa till att lösa med 

webbsidan eftersom vi ansåg att användandet av TAKK och GAKK inte är speciellt 

tidskrävande eller svår att uppnå i vardagen. När vi i början letade information om 

arbetssätten såg vi många webbsidor som skapats om TAKK och GAKK var väldigt torra och 

svåra att förstå om man inte har kunskap om arbetsätten, samt att många av webbsidorna hade 

en baktanke om någoting, som de ville sälja i samband med arbetsmetoderna. Många av 

webbsidorna riktade innehållets fokus på barn i behov av stöd, för att öka kunskaper hos 

aktörer nära barnet. De förespråkade även olika teckenkurser där en avgift ingick. 

4.2 Skapande av produkt 

Vi började med att söka bakgrundsfakta om tecken som stöd till talet och dess betydelse och 

användning i förskolan. Vi sökte i Uppsala universitetets databaser och där sökte vi bl.a. efter 

vetenskapliga artiklar. Vi använde oss slutligen av relevant litteratur från tidigare kurser under 

utbildningen tillsammans med några avhandlingar och forskningsartiklar. 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Vi har valt att skapa en webbsida med anledningen att vi ville introducera TAKK och GAKK 

för verksamma pedagoger. Webbsidan har utformats med grundtanken att den ska vara 

lättöverskådlig och inspirerande med information, fakta och många konkreta idéer på 

aktiviteter och material om hur man kan arbeta med TAKK och GAKK i en förskola med en 

barngrupp på 1-3 år. Sökningen efter teorier och tidigare forskning inom området ,gav oss 

bakgrundsfakta om arbetssätten medan intervjuerna gav oss idéer om hur vi skulle kunna 

forma en webbsida med intresseväckande informativt innehåll för verksamma pedagoger. För 

att utforma produkten har vi haft behov av att utveckla bredare kunskaper om olika 

datahanteringsprogram, exempelvis program om bildhantering, ljud och film. 

Webbsidan har huvudsakligen anpassats till datorer och iPads. Vår tanke med detta är att 

dessa digitala medier är de mest förekommande i dagens förskolor. 

För att kunna skapa webbsidan använde vi oss av ett gratis program som hette Weebly. 

Anledningen till att vi valde just det programmet var att vi hade tidigare kunskaper om dess 

funktion från utbildningen och det var ett medvetet val att bygga vidare på våra tidigare 

datakunskaper. 

För att kunna skapa filmklippen som vi själva framställde använde vi program så som: 

Audacity, Photoshop, Pixlr och Windows Live Movie Maker. Audacity är ett program som kan 

användas för att kunna spela in och redigera ljud. Vi spelade in det vi skulle säga på de olika 

filmklippen samt höjde tonhöjden på våra egna röster, med en strävan om att rösterna skulle 

bli mer lekfulla. Sedan sparade vi ljudklippen som ljudfiler som vi kunde använda i Windows 

Live Movie Maker där vi sammanställde ljud och film. Filmklippen laddades upp via 

Youtube, där vi hade skapat ett eget konto med en sammanhörande Hotmail för att kunna göra 

uppladdning av filmerna möjlig på webbsidan. Detta för att Weeblys filmklipps funktioner var 

begränsade till Youtube, samt ett annat program som vi inte kände till. Där av gjorde vi ett 

medvetet val genom att välja det programmet som vi var mest bekanta med. 

Foton samt filmning framställdes med hjälp av en mobilkamera. Fotona redigerades i 

Photoshop som är ett bildhanteringsprogram som även innefattar text redigering. Fotona som 

finns under fliken ”Böcker” är tagna på en förskola som arbetar med arbetssätten TAKK och 

GAKK. Fotona visar konkreta exempel på hur pedagoger kan kombinera läsandet med böcker 

och teckenstöd med fysiska material (bildstöd) så som exempelvis leksaker som i sin tur kan 

förtydliga innehållet i sagan. 
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Vi hade även fått låna två stycken teckendockor från samma förskola som vi fick fotografera 

fysiska material som vi tyckte skulle förstärka våra idéer och tankar som vi ville förmedla i en 

webbsida. Dockorna använde vi som en röd tråd genom hela webbsidan, med en tanke om att 

de skulle guida besökarna genom webbsidan, samt att de på ett lekfullt sätt skulle kunna få 

besökarna att känna igen sig på varje sida. Detta gjorde vi genom att låta dockorna vara i 

huvudfokus i filmklipp och i återkommande bilder i varje flik. Det var även genom 

teckendockorna som vi visade olika tänkbara exempel på hur man som pedagog kan 

introducera TAKK och GAKK genom olika aktiviteter i förskolan. När vi filmade hade vi 

teckendockorna i knät, detta syns dock inte så bra på filmerna, då det var ett medvetet val med 

att vi hade svarta kläder på oss med svart bakgrund. Det var alltså inte meningen att vi skulle 

synas då det var dockorna som skulle stå i fokus. Dockorna var konstruerade på ett sådant sätt 

att vi kunde styra deras händer och fingrar genom att deras händer och armar var ihåliga. 

Genom detta kunde vi ta in våra händer i deras och på så sätt kunde vi visa olika tecken 

genom dem. 

Vi valde att framställa en bild som besökaren skulle klicka på för att filmklippet skulle öppnas 

i en ny flik (internetsida) där de kunde se vårt filmklipp utan att lämna vår webbsida och 

behöva trycka sig tillbaka. Vi skapade bilderna till våra egenproducerade filmklipp genom att 

”printscreena”, vilket betyder att vi tog en skärmbild genom att kopiera det som visades på 

skärmen. Vi tog upp filmklippet på skärmen och printscreenade, för att sedan klistra in den 

kopierade skärmbilden i Photoshop för att kunna skapa en intresseväckande bild. På bilden 

såg man då en sekvens som visades i filmklippet, men för att besökare skulle kunna förstå att 

man var tvungen att klicka på bilden för att kunna se filmklippet så placerade vi en ikon i 

form av en symbol som visar besökaren att det behövs klickas på bilden för att kunna spela 

upp någonting. 

Filmklippen innefattade idéer på aktiviteter där barnen tillsammans med andra aktörer kan 

kombinera vanliga förskolaktiviteter med tecken och bildstöd. Genom dockorna blir det 

lättare att visa tecken ur ett barns perspektiv. Teckendockorna kommer ursprungligen från 

Hatten Förlag. Därifrån har vi även lånat material i form av filmklipp om exempelvis sånger, 

rim och ramsor eftersom vi tyckte att det komplettera den kunskap vi vill nå ut med.  

I produkten har vi refererat mestadels till olika material producerat av Hatten Förlag. Detta för 

att vi ansåg att de hade väldigt tydliga och förhållandevis lätta exempel på aktiviteter som 

man kan teckna till riktat mot tidiga förskoleåldrar. På vår webbsida gav vi idéer om hur 
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förskolan kan skapa sitt eget tecken- och bildmaterial utan att det ska behöva skapa dyra 

utgifter. Teckenhatten hade en del material som inspirerade oss, men vi ansåg att avgifterna 

för dessa material kunde vara av en för hög kostnad för en förskolas budget. Vår tro är att 

pedagogerna lätt kan skapa material i förhållande till arbetssätten på egen hand i förskolan 

anpassat till barnen.  

Svårigheter som vi stötte på under produktutvecklingsprocessen var tidspressen på att lära sig 

nya program och tekniker som vi sedan tidigare inte var bekanta med för skapandet av vår 

webbsida. Photoshop var inget bildhanteringsprogram som vi var bekanta med sedan tidigare, 

vilket ledde till svårigheter som var mycket tidskrävande. 

Vi fick även mycket relevant material av en talpedagog som arbetar tillsammans med 

pedagoger som använder TAKK och GAKK. Vi har anpassat och omformat materialet för att 

passa webbsidan som ett komplement till våra egna idéer och tankar. Materialet vi fick var 

grundtecken för hur man tecknar bokstäver och siffror med händerna, som vi visar i form av 

bilder under fliken ”Kom igång”. Under fliken ”Sånger” visar vi exempel på hur bildstöd kan 

se ut i form av sångkort med kompletterande text på vilken sång filmklippen visar ihop med 

en symbol för en not. Pino och Pinolina som vi använder som förslag på hur man kan arbeta 

med ”färger och känslor” är material vi fått från talpedagogen. Under fliken ”Bildstöd i form 

av bildschema” använder vi oss av exempel på hur ett bildschema kan se ut och dessa bilder 

vi använder har vi fått från talpedagogen.  

Webbsidans färger har valts utefter den så kallade färgcirkeln, detta för att den ska vara 

behaglig att titta på. Aktiviteterna och materialen har medvetet valts ut utifrån våra tidigare 

erfarenheter av vad som är mest centralt att använda på en avdelning med en barngrupp på 1-3 

år.  

4.3 Metod för utvärdering av produkt 

För att ta reda på om vi hade uppnått vårt syfte med produkten, samt för att ta reda på om det 

var något vi kunde förbättra eller utveckla i webbsidan i mån av tid. För att ta reda på detta 

använde vi oss av metoden utvärdering. Vi formulerade några öppna frågor i ett dokument om 

webbsidans utformning och innehåll, som vi sedan skickade ut via mail med länk till 

webbsidan (Bell, 2006, s.138-139). 

Vi skickade utvärderingen till våra informanter som vi intervjuade i början av skapandet av 

produkten (se Bilaga 7). Anledningen till att vi har valt samma personer till utvärderingen var 
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ett medvetet val för att se om vi hade fyllt de tidigare behoven som de ansåg sig sakna, samt 

om vi hade inspirerat dem och om vi hade tillfört något nytt inom området. 
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5. Resultat 

5.1 Beskrivning av produkten 

Vi har skapat en lättnavigerad webbsida, genom att begränsa antalet rubriker i 

navigationsmenyn för att strukturen skulle bli tydlig och lättförståelig. Rubrikerna har valts 

med en medvetenhet om att de ska vara få sidor vågrätt för att den ska bli mer 

lättöverskådligt. Därför har vi valt att bygga flikar under navigationsmenyn som ska höra ihop 

med rubrikerna i navigationsmenyn. Arial har valts som typsnitt genom hela webbsidan för att 

få en tydlig struktur och för att besökarna skulle kunna känna igen sig på varje sida. 

Nedan visas webbsidans navigering där vi har skapat fyra huvudrubriker med tillhörande 

underrubriker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flikarna har byggts på så sätt att information och fakta om arbetssätten TAKK och GAKK 

kommer först i flikarna under ”Välkommen!”.  

Under fliken ”Kom igång!” lyfter vi idéer på aktiviteter och material för att ge pedagoger 

konkreta exempel till dem som inte har någon vidare kunskap om hur man kan arbeta med 

TAKK och GAKK i den dagliga verksamheten. 

VÄLKOMMEN! 

• Vår syn på TAKK 
och GAKK 
 

• Tidig 
kommunikation- 
och 
talspråksutveckling 
med arbetssätten  
TAKK & GAKK 

KOM IGÅNG! 

• Sånger 
 

• Böcker 
 

• Färger 
 

• Känslor 
 

• Bildstöd i form av 
bildschema 
 

• Vardagsrutiner 

VETA MER? 

• Diskussionsfrågor 
 

• Länkar 
 

• Appar 
 

• Samverkan med 
hemmet 
 

• Webbsidans källor 

TYCK TILL! 

Figur 1. Modell av webbsidans utformning 
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Vi skapade även en flik som vi namngav ”Veta mer?” för dem som vill lära sig mer om 

arbetssätten TAKK och GAKK. Vi angav även hänvisningar till andra webbsidor under fliken 

”Länkar” och förslag på olika applikationer under fliken ”Appar”. Detta för besökaren skulle 

kunna söka ytterligare kunskaper utöver vår webbsida om hur man kan arbeta vidare med 

TAKK och GAKK. Vi ville även lyfta vikten av samverkan med hemmen, där av skapade vi 

en flik som vi namngav ”Samverkan med hemmet”. Detta för att Läroplanen för förskolan 

belyser vikten av en bra samverkan samt en bra dialog mellan förskola och hem (2010, s.13). 

Vi valde medvetet att inte ange referenser direkt i texten för att behålla ett enkelt och 

verksamhetsnära språk för att nå ut till samtliga pedagoger, oavsett utbildningsbakgrund och 

valde istället att skapa en egen flik ”Webbsidans källor” där vi samlat samtliga referenser och 

källor. 

Vi har skapat en flik med diskussionsfrågor riktade till den enskilde pedagogen och 

arbetslaget. Detta för att skapa en självreflektion över hur man personligen och som arbetslag 

ser på tidig kommunikation och talspråksutveckling för att öppna upp synen på arbetssätten 

TAKK och GAKK och se om metoderna passar in i deras grundtankar.  

Vi har velat skapa en levande webbsida och därför har vi valt att döpa sista fliken till ”Tyck 

till” för att få med besökarna i webbsidans utformning genom att de har möjlighet att skriva 

en kommentar i ett kommentarfält som skickas till vår gemensamma mail. Detta ser vi som en 

utvärdering och tänkbar utveckling och förbättring av webbsidan. 
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5.2 Utvärdering 

Vi har här nedan sammanfattat informanternas synpunkter som framkom när de utvärderade 

webbsidan: 

Tycker du att vi har uppnått vårt syfte, på vilket sätt? 

Informanterna tycker att webbsidan har ett genomtänkt innehåll, en röd tråd genom alla flikar. 

Webbsidan bedöms vara inbjudande, intresseväckande, tydlig och lätthanterlig. De ansåg att 

alla flikar har ett trevligt utseende som skapar intresse för betraktaren. Talpedagogen ansåg 

följande om vår webbsida: ”Webbsidan uppfattas vara levande genom dess varierande inslag 

och aktiviteter som upprätthöll intresset”. Informanter som inte använder sig av arbetssätten 

TAKK och GAKK ansåg sig fått mer kunskap om arbetssätten”. 

Tycker du att materialen och aktiviteterna var tydliga och lätta att förstå? 

Alla informanterna ansåg att samtliga exempel på material och aktiviteter var tydliga och lätta 

att förstå samt att det inspirerade till användandet av tecken. En synpunkt från en pedagog 

som inte var bekant med arbetsätten sedan tidigare svarade: ”Ja allt är överskådligt och 

tydligt! Det är lätt att titta på exemplen och förstå hur det går till”. 

Vad tyckte du om webbsidans design och innehåll, var den lätt att förstå? 

(teckensnitt, bakgrunder, filmklippens struktur, med mera) 

Det framkom att en av informanterna använde webbsidan tillsammans med barnen som 

uppskattade filmklippen med sångerna som vi hade skapat själva. Vi fick följande synpunkt 

av pedagogen som använder arbetssätten aktivt i förskolan tillsammans med barnen ”ja har 

provat den med barnen, de ville höra sångerna flera gånger ”. 

Informanter tyckte även att webbsidan gav intressanta idéer om konkreta exempel på material 

tillsammans med teckenstöd. Då vi fick följande synpunkt om design och innehåll från en 

pedagog som inte är speciellt bekant med arbetssätten sedan tidigare ”mycket bra design och 

lockande till att använda tecken med barnen”. 

Var det någonting som du saknade eller som du tycker att vi kan utveckla? 

Informanterna tyckte att ljudet på filmklippen som vi skapade själva hade en för låg ljudnivå. 

Alla informanterna sa följande om filmklippen ”de behövs högre ljud på era filmer, ljudet på 

Youtube filmerna var bra”. 
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En synpunkt vi fick från talpedagogen om en tänkbar utveckling av webbsidan var:  

”Det jag tänker att ni kan utveckla och utmanas med är att få in tänket mer, att det handlar om 

ett förhållningssätt vi vuxna måste inta genom att göra barnet delaktigt i alla situationer (varje 

stund är en lärandesituation)”. 

Tanken med att ställa denna fråga i utvärderingen var att se om vi kunde förbättra någonting 

på webbsidan i mån av tid. Filmklippen hann vi korrigera tack vare responsen men tiden 

räckte inte till för att utveckla den andra responsen. 
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6. Avslutande reflektion 

Under arbetets gång var det svårt att hitta någonting negativt om arbetssätten TAKK och 

GAKK vid datainsamlingen. Det negativa som vi hittade var myterna om användandet av 

AKK (Romski et al., 2005, s.174-185).  

En kritisk händelse som uppkom under skapandet av webbsidan var att första gången vi 

laddade upp ett av våra filmklipp från vårt Youtube-konto. Detta innebar att det visades 

reklam efter att filmklippet hade spelats klart. Det innefattade bland annat sådana klipp som vi 

inte ville förespråka och som påverkade webbsidans lekfulla men professionella standard. 

Då vår kunskap inte räckte till för att lösa problemet med den återkommande reklamen tog vi 

hjälp av våra tidigare datakunniga lärare som gav oss olika förslag på hur vi kunde lösa 

situationen.  

Det var även svårt att få till ljudet i filmerna vilket vi känner var en brist eftersom tiden inte 

räckte till för att hinna ändra det vi hade kunnat utveckla i ljudkvalitén.  

Vi valde att låta våra respondenter granska och utvärdera vår produkt för att se om vi hade 

kompletterat de brister de ansåg sig sakna inom arbetssättet, samt om vi hade tillfört 

någonting nytt och inspirerande. Genom synpunkterna som framkom i utvärderingen kan vi 

konstatera att produkten kompletterade de tidigare upplevda bristerna. Vi hade önskat att vi 

fått vår produkt granskad av fler verksamma pedagoger samt mer tid till att utveckla 

webbsidan, men tiden var för knapp och detta är något som vi ser som en brist.  

Med facit i hand blev vårt arbete större än vad vi tidigare hade tänkt oss. Vi lade ner för 

mycket tid på webbsidan och det medförde en del brister i rapporten som krävde en längre 

korrigering. Detta kan bero på att vi tyckte att det var väldigt inspirerande att få lära oss nya 

tecken, tillvägagångssätt samt ny datateknik.  

Hade vi haft mer tid skulle vi velat anpassa webbsidan så att den även kan användas av 

barnen. Att webbsidan testades med barnen såg vi som sagt som någonting positivt men det 

var ingeting som vi hade räknat med då vi medvetet valde att enbart vända oss till pedagoger. 

Om vi även hade anpassat webbsidan till barn hade vi behövt se över all text vi använder i 

webbsidan och övervägt om det var passande att använda text överhuvudtaget. 

Det hade även varit till en fördel om webbsidan kunde ha översatts till flera språk för att 

kunna rikta sig till fler användare med annat modersmål än svenska. 
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Vi känner även att detta har gett oss bredare kunskaper om olika tekniker och dataprogram 

vilket verkligen har berikat oss som kommande förskollärare. Arbetet har upplevts som 

meningsfullt. Detta för att vi känner att vi har uppmärksammat ett viktigt område där ett 

behov finns och behöver utvecklas. Exempel på dessa behov som behövdes uppfyllas var; 

information och konkreta exempel på hur man kan arbeta med TAKK och GAKK, samt vad 

arbetssätten kan gynna och utveckla i samband med barns kommunikativa utveckling. Detta 

anser vi att vi till viss mån kunde uppfylla. Anledningen till att vi säger att vi har uppfyllt 

behoven till viss mån är att vi är medvetna om våra didaktiska val som har skapat en 

avgränsning för utformandet av produkten. 

Vi anser att vår webbsida visar exempel på att det går att använda tecken och bildstöd i 

förskolans dagliga rutiner utan att det ska behöva bli tidskrävande. Vi vill påstå att vi visar 

genom webbsidan att det går att använda arbetsätten TAKK och GAKK som en naturlig del i 

förskoleverksamheten.  

Sammanfattningsvis anser vi att arbetssätten TAKK och GAKK gynnar alla barns tidiga 

kommunikation- och talspråksutveckling och att webbsidan kan vara ett steg mot arbetssättens 

introduktion riktat mot alla barn i förskolan. 
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Bilaga 1 

Medgivande till deltagande i en intervju 

Intervjun, kommer att handla om tecken som en alternativ kompletterande kommunikation 

(TAKK). Intervjun kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Intervjun utförs av 

Martina Malmberg och Viktoria Evertsson som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda intervju.  

 

Jag har tagit del av informationen om intervjun. Jag är införstådd med att jag kommer 

intervjuas och att samtalet spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras och att analysen 

kommer att användas för skapandet av en webbsida som kommer att handla om TAKK.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogens namn: ………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum 
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Bilaga 2 

Information om en intervju om tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation 

Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Syftet med examensarbetet är att framställa en webbsida som ett verktyg för pedagogers 

introduktion av tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolan, 

tillsammans med grafiskt bildstöd som alternativ och kompletterande kommunikation 

(GAKK) för barn i åldrarna 1-3 år. Arbetssätten kan användas som ett verktyg för att hjälpa 

barnen utveckla det verbala talet.  

Vårt didaktiska syfte med arbetet är att belysa barnens rätt att kunna kommunicera innan talet 

utvecklats, samt visa på argument för varför arbetssätten TAKK och GAKK kan hjälpa barn 

utveckla sätt att kommunicera och använda sig av språket. 

Med produkten vill vi visa konkreta exempel på hur pedagoger kan omsätta teori i praktik. 

Detta för att pedagogerna ska kunna använda arbetsätten tillsammans med barn i åldrarna 1-3 

år. Intervjuerna är underlag för idéer men även för kunskap om hur förskolor kan arbeta med 

arbetssätten bland yngre barn. 

Deltagandet i intervjun innebär att vi kommer att ställa frågor till dig likt ett samtal. Vi 

kommer att samla in data genom att intervjua, spela in samtalet (via mobil som är 

lösenordsskyddad) och föra anteckningar.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av produkten, 

publikationer och seminarier kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer 

inte att användas för annat än forskning och presentationer av produktens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till deltagande undertecknas 

blanketten. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Kerstin Lagrell Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier 

tel. 018 4712433, e-post: kerstin.lagrell@edu.uu.se 

 

Uppsala 15 Oktober 2014 

Martina Malmberg: Martina.Malmberg.4567@student.uu.se 

Viktoria Evertsson: Viktoria.Evertsson.0209@student.uu.se 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X229
mailto:kerstin.lagrell@edu.uu.se
mailto:Martina.Malmberg.4567@student.uu.se
mailto:Viktoria.Evertsson.0209@student.uu.se
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Bilaga 3 

Frågor till pedagoger som är aktiva med TAKK & GAKK: 

 Vad har du för utbildning? 

 

 När började du arbeta på förskola? 

 

 Vad är din syn på barn kommunikation och lärande? 

 

 Hur anser du att yngre barn kommunicerar med varandra innan det verbala språket 

uppkommit? 

 

 Vad ser du för möjligheter och hinder med att använda TAKK/GAKK innan det verbala 

språket har uppkommit? 

 

 Hur länge har du arbetat med TAKK/GAKK? 

 

 Vad fick dig att börja med TAKK/GAKK? 

 

 Vad ser du för möjligheter och hinder med att börja med TAKK/GAKK? 

 

 Hur ser du på arbetssättet TAKK/GAKK? 

 

 Tycker du att TAKK/GAKK gynnar all barns språkutveckling? I så fall på vilket sätt? 

 

 Använder ni arbetssättet TAKK/GAKK som ett verktyg i er verksamhet? 

- Varför? 

- Hur går ni tillväga? 

- Vad använder ni för material? 

- Hur införskaffas dem? 

 

 Vad tror du att de beror på när förskolor inte använder metoden TAKK/GAKK i 

verksamheterna? 

 

 Tycker du att verksamheten gynnas av arbetssätet TAKK/GAKK? I så fall på vilket sätt? 

 

 Är det någon kunskap inom TAKK/GAKK som du anser dig sakna eller skulle vilja utveckla? 

 

 Vad tror du att vi skulle kunna tillföra om TAKK/GAKK på webbsidan för pedagoger som 

inte använder arbetssättet? 

 

 Vad skulle en webbsida innehålla för att få pedagoger intresserade av att börja arbeta med 

TAKK/GAKK i förskolan? 
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Bilaga 4 

Frågor till pedagoger som inte använder eller använder väldigt sällan 

arbetssätten TAKK & GAKK: 

 Vad har du för utbildning? 

 

 När började du arbeta på förskola? 

 

 Vad är din syn på barns kommunikation lärande? 

 

 Har du kommit i kontakt med tecken som stöd till talet? 

 

 Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att använda dig av ev. använda mer 

utav, som arbetssätten inom verksamheten? 

 

 Har du provat att söka information om arbetssätten? 

- Hur gjorde du då? 

- Är det svårt att hitta information om hur man kan använda TAKK/GAKK? 

- Vart har du letat någonstans? 

 

 Vad är det som har hindrat er från att starta/fortsätta med TAKK/GAKK? 

 

 Vad skulle en webbsida innehålla för att få dig intresserad av att börja arbeta med 

TAKK/GAKK i förskolan? 

 

 Tror du att en webbsida med exempel på aktiviteter med TAKK/GAKK skulle kunna 

underlätta en tänkbar introducering av metoden TAKK/GAKK i 

förskoleverksamheten? 
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Bilaga 5 

Frågor till talpedagog: 

- Kritiskt perspektiv  

 Finns det några kriterier som man måste uppfylla för att få tillgång till ett samarbete 

med en specialpedagog för att få hjälp med att starta med t.ex. arbetssättet 

TAKK/GAKK? 

 

 Vilka barn räknas vara i behov av stöd i allmänhet? 

 

 Tycker du att arbetssätet TAKK/GAKK gynnar alla barns språkutveckling? 

 

 Vad ser du för möjligheter och hinder med att börja med arbetssättet TAKK/GAKK? 

 

 Vad ser du för möjligheter och hinder med att använda TAKK/GAKK med barnen 

innan det verbala språket har uppkommit? 

 

 Vad tror du skulle öka intresset hos pedagoger i "vanliga förskolor" angående 

arbetssättet TAKK/GAKK? 

 

 Vad tror du att vi skulle kunna tillföra genom webbsidan? 

 

 Tror du att det kan vara svårt för en verksamhet att börja med TAKK/GAKK på egen 

hand utan kunskap från ev. kurs? 

 

 Tror du att det finns någonting negativt i arbetssättet TAKK/GAKK? 

 

 Jag har ofta fått höra från olika pedagoger att de har använt arbetssätten tidigare men 

att de slutat använda det. 

Varför tror du att man slutar med metoderna? 

 

 Har du hjälpt någon förskola att introducera TAKK/GAKK i deras verksamhet? 

 

 Vilken är den vanligaste frågan du fått om TAKK/GAKK? 

 

 Är det någonting du vill tillägga? 
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Bilaga 6 

Frågor till talpedagog 

- Hur gör man-perspektiv  

 Vad har du för utbildning? 

 

 Hur länge har du arbetat som talpedagog? 

 

 Vad har du för syn på kommunikation och lärande? 

 

 Hur går man tillväga som pedagog för att börja arbeta med TAKK/GAKK i förskolan? 

 

 Vad behövs för förkunskaper och hur går man tillväga som pedagog? 

 

 Vilka metoder finns inom TAKK/GAKK? 

 

 Vilka material finns inom TAKK/GAKK? 

 

 Vad anser du att det finns det för möjligheter och hinder med att få tillgång till 

TAKK/GAKK material? 

 

 Vad krävs det av pedagogerna för att kunna arbeta med TAKK/GAKK kontinuerligt i 

verksamheten? 

 

 Är det svårt at bevara TAKK/GAKK i förskolan som arbetssätt i den dagliga 

verksamheten? 

 

 Vad anser du om föräldrasamverkan i samband med arbetet med TAKK/GAKK? 
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Bilaga 7 

Utvärdering av webbsidan Introtakk till informant:  

Webbsidans syfte: 

”Syftet med examensarbetet är att framställa en webbsida som ett verktyg för pedagogers 

introduktion av tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolan, 

tillsammans med grafiskt bildstöd som alternativ och kompletterande kommunikation 

(GAKK) för barn i åldrarna 1-3 år. Arbetssätten kan användas som ett verktyg för att hjälpa 

barnen utveckla det verbala talet.  

Vårt didaktiska syfte med arbetet är att belysa barnens rätt att kunna kommunicera innan talet 

utvecklats, samt visa på argument för varför arbetssätten TAKK och GAKK kan hjälpa barn 

utveckla sätt att kommunicera och använda sig av språket. 

Med produkten vill vi visa konkreta exempel på hur pedagoger kan omsätta teori i praktik. 

Detta för att pedagogerna ska kunna använda arbetsätten tillsammans med barn i åldrarna 1-3 

år”. 

Frågor som vi skulle vilja få svar på: 

 Tycker du att vi har uppnått vårt syfte, på vilket sätt? 

 

 Tyckte du att materialen och aktiviteterna var tydliga och lätta att förstå? 

 

 Vad tyckte du om webbsidans design och innehåll, var den lätt att förstå? 

(teckensnitt, bakgrund, filmklippens struktur, med mera). 

 

 Var det någonting som du saknade eller som du tycker att vi kan utveckla? 

 

Maila dina åsikter till oss på: 

tinavickan@hotmail.com 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Martina Malmberg och Viktoria Evertsson 


