
TAKK-introduktion

-Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation



Kursupplägg: När, var och hur? 

• Onsdagar 

• 15:00-16:30

• Logopedmottagningen 

• Introduktion och Del 1

• Del 2

• Del 3

• Praktiska moment och hemuppgifter



Mål med kursen

• Att få kunskap om TAKK

• Att få kunskap om hur TAKK används 

• Att få kunskap om hur TAKK påverkar språkutvecklingen 

• Att få verktyg för att använda TAKK i hemmet

• Att lära sig tolka och förstå ritade tecken

• Att få prova på att teckna tillsammans med andra



Presentation 

• Vilka är ni? 

• Vad vet ni om TAKK sedan innan? 

• Vad har ni för förväntningar på kursen? 



Vad är TAKK?

• TAKK står för Tecken som alternativ och kompletterade 
kommunikation.

• Andra namn: teckenkommunikation, tecken till tal, tecken
som stöd till talet.

• Komplement till talat språk.

• Förstärker de talade orden.

• TAKK är inte teckenspråk.

• Men – man lånar tecken från teckenspråket.
Låna



Hur använder man TAKK?

• TAKK används till normalhörande barn för att förstärka talet

• Tala samtidigt som du tecknar

• Teckna 1-2 ord i ett yttrande

• Teckna de ord som är betydelsefulla i det du vill säga

• Tecken kan jämföras med en överstrykningspenna för det som är 
extra viktigt



Varför ska man använda TAKK?

• Att teckna är ordförrådsutvecklande. 
• Att teckna ökar språkförståelsen.
• Använder fler sinnen.
• Att teckna kräver mindre finmotorik.
• Tecken saktar ner ditt taltempo.
• Tecken ökar samspelet.
• Ett tecken är tydligare än ett talat ord.
• Barn börjar prata tidigare.
• Språkutvecklande även på längre sikt.
• Tecken - en brygga till talat språk. 



Vanliga frågor

• Finns det risk att mitt barn inte börjar tala om vi startar med tecken?

• Mitt barn har ingen hörselnedsättning, varför ska vi teckna?

• Mitt barn förstår allt jag säger, varför ska vi teckna?

• Mitt barn kan säga vissa ord, vi behöver väl inte teckna dessa?

• Mitt barn är inte intresserat av tecken, är det någon idé att fortsätta?

• Om vårt barn ska lära sig tecken, varför måste vi vuxna gå på kurs?

• Vem ska lära syskonen att teckna?

• Mitt barn har egna tecken som vi vuxna har anammat, måste vi ändra på 
dem?

• Vad mer då? 



Fungerar det verkligen?

• Ja! Tecken ökar barnets förståelse, uttrycksförmåga och sociala 
delaktighet.

• Studier visar att barn som använder tecken börjar prata tidigare.

• Forskning visar även att normalspråkliga barn som exponeras för 
tecken har ett språkligt försprång som hänger kvar, ända upp i 
lågstadieåldern.



Del 1
Vad behöver vi veta för att komma igång?



Ritade tecken

• Vad är ett ritat tecken?

”Åka” ”bil” ”mormor”



Ritade tecken

• Hur tolkas symbolerna?
”alla” ”kalas” ”läsa”

”kom”



Ritade tecken

• Var hittar man tecken?

• Appar
Svenskt teckenspråkslexikon (Gratis)
Signitforward (39kr)

• Internet
www.ritadetecken.se
www.teckna.se
www.hattenonline.com
www.snicksnacksnoken.se 

• Instagramkonto – ”teckensomstod”

• Böcker – Bok på recept. På stadsbiblioteket finns böcker med tecken. 



Hur kommer man igång med tecken?

• Välj en situation du och ditt barn är i ofta. 
-Vilka ord är/kan vara viktiga?

• Lär dig tecken för de viktiga orden i situationen. 

• Teckna de viktiga orden varje gång du säger det ordet!

• Påminn dig själv. 

• Ta hjälp av varandra. 

• Utgå från ditt barn. Involvera ditt barn i ”veckans tecken” genom att 
skapa en rolig situation där barnet får välja tecken.

• https://www.youtube.com/watch?v=ENS4KhSG9ns

https://www.youtube.com/watch?v=ENS4KhSG9ns


Situationskartor



Övningsuppgift

• Öva in 3 vardagsfraser utifrån situationskartorna

• Vilka är det viktiga orden?

• Var kan man hitta tecken om man inte vet hur ett ord tecknas?

• Teckna tillsammans i  mindre grupp!



Hemuppgift

• Veckans ord

• Välj en situation att utgå från när ni börjar teckna.

• Använd ca 5 tecken från situationskartan.

• Teckna orden varje gång de sägs, både i situation med barnet och 
utan barnet.



Frågor? 


