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Förord 
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pedagoger på Kullens förskola i Piteå som stöttat mig, det värmer verkligen. Sist men inte 

minst vill jag tacka mina nära och kära som även de har stöttat mig genom denna studie som 

ligger mig varmt om hjärtat. 
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Abstrakt 

Syftet är att beskriva och analysera förskollärarnas uppfattningar om hur Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) samt Grafiskt Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (GAKK) påverkar barnets kommunikativa förmåga och hur 

detta påverkar barngruppen. Detta är en kvalitativ studie utifrån en fenomenologisk teori där 

halvstrukturerade intervjuer samt en observation har använts som metod. Under denna studie 

intervjuades fyra förskollärare via mejlkontakt. Det genomfördes även en observation på en 

förskola. Resultatet visar att TAKK och GAKK bidrar positivt till barns kommunikativa 

utveckling samt för barnens respekt och förståelse för att alla är olika. Förskollärarnas 

erfarenheter visade sig kunna jämföras med styrdokumenten för förskolan, lagar, litteratur 

samt teorier och tidigare forskning.  

 

Sökord: Barns språkutveckling, GAKK, Grafisk Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation, Kommunikation, TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation.
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1. Inledning 

Förskollärare kommer någon gång under sin yrkesprofession att möta barn vars 

språkutveckling behöver mer stöd vid exempelvis försenad språkutveckling, hörselnedsättning 

etc. Det är förskolans ansvar att inkludera alla barn i förskolan samt att alla barn har rätt till en 

god kommunikation. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 framhåller att: 

 

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp 

av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer. 

(Skolverket, 2011, s. 11) 

 

Grunden för denna studie utgår utifrån mitt intresse gällande alla barns rätt till 

kommunikation utifrån deras lika förutsättningar och förmågor. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 

2011) ska förskolan sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att förmedla sina tankar 

och åsikter för att skapa möjligheter att påverka sin situation. Mina tankar om detta är hur de 

minsta barnen samt de barn som ännu inte erövrat talspråket får möjlighet till en 

kommunikation för att kunna förmedla sina tankar och åsikter, och göra sig förstådd. 

 

I mitt arbete i förskolan har mina tankar väckts av att de minsta barnen samt de barn som 

behöver hjälp i sin språkutveckling inte kan göra sig förstådda på ett rättvist sätt. Oftast 

uppstår det missförstånd mellan barn och förskollärare eller med andra individer i barnets 

sociala nätverk. När barnet inte kan göra sig förstådd kan det uppstå felaktiga tolkningar i 

kommunikationen som kan leda till ett missnöje hos barnet, till exempel skrik, utbrott eller 

annat utåtagerande beteende. 

 

Det jag anser är ett utvecklingsområde i arbetet med Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (TAKK), respektive Grafisk Kompletterande 

Kommunikation (GAKK) är hur dessa kan användas i förskolan till barn i dess 

kommunikativa språkutveckling. Dessa alternativa och kompletterande 

kommunikationsformer är vanligast att använda för barn i behov av särskilt kommunikativt 

stöd. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka förskollärarnas uppfattningar om 

användandet av dessa alternativa och kompletterande kommunikationsformer i förskolan, och 

om dessa kan användas till alla barn i deras språkutveckling samt vilka 

möjligheter/svårigheter det kan innebära.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och analysera förskollärarnas uppfattningar om hur Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) och Grafisk Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (GAKK) kan påverka barns kommunikativa förmåga. 

 

För att besvara syftet har jag valt dessa frågeställningar att arbeta utifrån:  

1. Vad är förskollärarnas uppfattningar och inställning om användningen av TAKK och 

GAKK i förskolan?  

2. Hur skedde deras första kontakt med dessa former? 

3. Kan detta arbete enligt förskollärarna gynna alla barns kommunikativa utveckling? I 

så fall på vilket sätt påverkar detta barns kommunikativa språkutveckling? 

4. I vilka vardagssituationer upplevs det svårare/ lättare i arbetet med TAKK respektive 

GAKK som kommunikationsformer?  

 

 

3. Bakgrund  

Under bakgrunden beskrivs barnets språkutveckling, samt vilka kognitiva förutsättningar som 

behövs för att utveckla språket. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(TAKK) och Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (GAKK) är två 

betydelsefulla former och begrepp som beskrivs nedan, och som är grundbegrepp för denna 

studie.  

 

3.1 Lagar och förordningar 

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) har förskolan ansvar för att 

verksamheten anpassas för alla barn oavsett vilka behov individen har. Barn som varaktigt 

behöver mer hjälp och stöd ska få den möjligheten. I Lpfö98 står det att förmågan att 

kommunicera är en viktig del för att kunna vara en del av dagens samhälle, samt att förskolan 

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

vara barnets nyfikenhet och intresse (Skolverket, 2011, s. 7) 

 

Skollagen 2010:800 framhåller att barnet ska ges den stimulans och vägledning som det 

behöver i sitt lärande för att få möjligheten att skapa ett lärande, samt för sin personliga 

utveckling utifrån sina behov och förutsättningar enligt utbildningens mål. Förskollärarna har 

ansvar att ge barnet stöd och vägledning för att uppnå en kunskapsutveckling hos barnet. 

(Skolverket 2010:800, kap 3 §3)  

 

FN’s Barnkonvention (Unicef, 2014) betonar vikten av att alla barn har rätt till en god 

kommunikation för att känna delaktighet och inflytande i dess omgivning oavsett 

förutsättningar. Sverige har enligt Unicef skrivit under det internationella avtalet för Förenta 

Nationernas (FNs) barnkonvention. Utifrån detta förbinder sig Sverige att följa 

barnkonventionens riktlinjer. Detta innebär att ratificera sig. I FN´s barnkonvention framhålls 

det att: 
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Barnet har rätt att framföra sin mening i allt som berör det. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad. (Unicef, 2014, artikel 12) 

 

3.2 Jean Piagets språkutvecklingsteori 

Svensson (2009) belyser Piagets teorier om att barns tidiga kommunikation handlar om att 

tillgodose sina egna behov. Det kallade han för det egocentriska språket. Jerlang (2008) menar 

att Piagets teorier om språket är att det är uppbyggt likt ett tecken- och symbolsystem. Piaget 

hävdar att barnet först utvecklar ett privat symbolsystem som innefattar barnets förmåga att 

tänka, och detta sker genom införlivning av yttre faktorer och handlingar. Vidare skriver 

Jerlang att Piaget anser att språket överlag utvecklas via imitationer utifrån barnets sociala 

omvärld och dess teckensystem. Likt det Svensson (2009) betonar, anser även Jerlang (2008) 

att barnet använder språket som ett kommunikationsverktyg för att tillgodose sina egna behov. 

Han skriver att Piaget ansåg att barnet använder detta för att följa upp sina handlingar. 

Halldén (2011) beskriver utifrån Piagets teori att för det lilla barnet är världen odelbar, och 

den första stora intellektuella utvecklingen samt utmaningen som barnet ställs inför är att 

särskilja jaget med vad som är omvärlden. Det egocentriska språket framträder enligt Piagets 

teorier genom monologer, och dessa monologer innebär att barnet säger tankarna högt. Detta 

kan beskrivas som att tänka högt, skriver Jerlang (2008). Han menar att denna monolog i 

förskoleålderns senare år övergår och blir mer dialogartad samt mer social i interaktion till 

andra barn. 

 

3.3 Lev Vygotskijs språkutvecklingsteori  

Jerlang (2008) framhåller utifrån Vygotskijs teori att barnet först erövrar det egocentriska 

språket. Till skillnad från Piaget menar Vygotskij att det egocentriska språket även är socialt 

samt styrande och planerande. Jerlang anser att Vygotskijs teori om barnets språkutveckling 

handlar om att språket utvecklas kommunikativt mellan olika individer i ett socialt 

sammanhang. Jerlang betonar att det kommunikativa språket liknar det egocentriska språket 

och dessa delas upp under barnets senare förskoleår. Det egocentriska samt det 

kommunikativa språket är båda yttre språk. Dessa övergår sedan utifrån Vygotskij’s teori till 

det inre språket som innebär att barnet omedvetet börjar skilja dessa mellan varandra. Utifrån 

detta övergår det yttre språket så småningom till det inre språket, beskriver Jerlang. 

 

3.4 Språkets kognitiva förutsättningar  

Svensson (2009) beskriver att det finns fyra kognitiva förutsättningar som behövs för att 

barnet ska kunna erövra språket, dessa är medel och mål, handlingsbenägenhet, 

systematiserande och abstraktionsförmåga. 

 

Medel och mål beskriver Svensson (2009) handlar om att spädbarn redan vid födseln är aktiva 

och nyfikna för att skapa en förståelse för omvärlden.  
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Svensson (2009) menar att handlingsbenägenhet innebär att barnet har lättare att erövra 

språket i rutinsituationer, därför att när samma situationer är ständigt återkommande lär sig 

barnet att tolka och dra slutsatser om vad som kommer att hända sedan.  

 

Den tredje förutsättningen är systematiserande och den avser enligt Svensson (2009) en stor 

del av spädbarnets aktivitet som sker i situationer som är välbekanta samt innehar en hög nivå 

av ordning och systematik.  

 

Den fjärde och sista kognitiva förutsättningen menar Svensson (2009) är 

abstraktionsförmågan som innebär att barnets kognitiva förmåga är abstrakt redan under 

barnets första levnadsår. Det innebär att barnet redan från början har regler för hur man 

behandlar tid och rum samt olika sammanhang. Att det jag gör kan påverka andra, samt det 

andra gör kan påverka mig. De abstrakta begreppen specifik, ospecifik, tillstånd, process etc. 

använder barnet inte bara i språket utan även för att strukturera sin värld, hävdar Svensson.  

 

Utöver dessa kognitiva förutsättningar behöver barnet olika språkliga byggstenar för att 

utveckla språkets form, betonar Svensson (2009). Dessa byggstenar framhåller hon är 

fonologi, morfologi, syntax, semantik samt pragmatik. 

 

 Fonologi- språkljud och regler för hur dessa kombineras 

 Morfologi- ord och orddelar och regler för hur dessa kombineras 

 Syntax– satser, meningar och regler för hur dessa kombineras,  

 Semantik-ordets betydelse, begrepp 

 Pragmatik – språkanvändande  

 

Den fonologiska utvecklingen handlar om talljudens funktion i språket och är den första 

nämnda byggstenen i en språkutveckling. Detta innebär hur talljud används samt hur talaren 

och lyssnaren uppfattar det talade språkets ljudsegment, menar Svensson (2009). Vidare 

menar hon att fonem eller språkljud som det även kallas är de minsta byggstenarna i orden. 

Det är enskilda ljudsegment som skiljer orden från varandra. Fonem beskriver hur bokstaven 

ska uttalas, till exempel om det är en lång eller kort vokal etc. En bokstav kan enligt Svensson 

bestå av flera fonem. Det som påverkar fonem i talljuden är bland annat språkets rytm, 

intonation, röstkvalitét, pausering samt tonhöjd etc, anser Svensson. 

 

Morfologi är den andra nämnda byggstenen som Svensson (2009) beskriver är den minsta 

betydelsebärande enheten i språket. Det rör sig om ordbildningar och beskriver den inre 

strukturen i orden, bland annat ordens form, hur de bildas samt vilka ordklasser de ingår i. 

Hon anser att alla ord inte stavas som de låter, därför kan det uppstå en svårighet i det talade 

språket. I språket finns det morfologiska regler för hur ord och ändelser ska böjas, bland annat 

utifrån oregelbundna samt starka och svaga verb. De starka verben betonar Svensson tar 

längre tid att lära sig i jämförelse med de svaga verben leka-leker-lekte etc. Det är vanligt 

bland fyraåringar att de böjer det starka verbet gå till gådde istället för gick. 
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Syntax som är den tredje nämnda byggstenen i språket innebär enligt Svensson (2009) hur ord 

sätts samman till kompletta meningar, fraser samt satser utifrån språkregler. Hon framhåller 

att ordföljden, placeringen av meningens predikat, subjekt samt objekt styr vilken betydelse 

satsen har, samt hur meningsbyggnaden ska se ut. Samma ord som har bildat en påståendesats 

kan även tolkas som en fråga etc. om samma ord byter plats. Svensson (2009) nämner haren 

hoppade över grodan som ett exempel på en påståendesats. Byter man plats på haren och 

hoppade bildas istället frågan hoppade haren över grodan? Lindö (2009) menar att barnet 

lyssnar in sin omgivning. Utifrån detta härmar, prövar samt generaliserar barnet för att skapa 

egna regler som känns logiska. Barnet övergeneraliserar under en period för att sedan i 

interaktion till omgivningen erövra ett språk som är korrekt.  

 

Semantik är den fjärde nämnda byggstenen som innebär att barnet är medvetet om ordsatser, 

språkets betydelse, idiom samt ordspråk, betonar Svensson (2009). Det betyder bland annat att 

kunna förstå att två meningar kan ha samma innebörd fastän meningarna är uppbyggda på 

olika sätt, till exempel blåbär är blåa eller blåbärens färg är blå. Denna semantiska 

medvetenhet stimuleras enligt Svensson genom att barnet får möjlighet att diskutera om ords 

betydelse.  

 

Pragmatik är den femte och sista nämnda byggstenen Svensson (2009) och Heister Trygg 

(2004) beskriver. De menar att denna byggsten är en viktig del i den kommunikativa 

förmågan. Pragmatiken innebär hur språket används i sociala samspel med olika individer i 

olika sammanhang. Detta innefattar bland annat spelregler och turtagning. Denna 

medvetenhet utvecklas enligt Svensson (2009) genom att barnet får delta i kommunikativa 

situationer och samspel tillsammans med andra, till exempel genom att gissa gåtor.  

 

3.5 Barns språkutveckling 

Barnets språkutveckling börjar enligt Westerlund (2009) redan vid jollret. Hon beskriver 

vidare att detta inte alltid har varit självklart. Det är inte förrän 80- 90-talet som detta 

uppmärksammades som sammanhängande med språkutvecklingen hos det lilla barnet. 

Tidigare ansåg man jollret som frikopplat till barnets språkutveckling, betonar Westerlund.  

 

Strömqvist (2003) betonar att språket börjar ta form redan i tidig spädbarnsålder genom att 

barnet redan från födseln har en förmåga att höra skillnad på olika ljud. Kommunikation 

innebär att du medvetet eller omedvetet meddelar något till någon. Detta förutsätter att 

förutom en avsändare att det finns en mottagare, skriver Westerlund (2009). Språklig kunskap 

erövras i ett samspel mellan individen och dess omgivning skriver Strömqvist (2003).  

 

Heister Trygg (2012) beskriver ett planeringsunderlag som kallas för BRO. Hon menar att 

BRO är viktiga aspekter att beakta. För att möjliggöra en kommunikation används dessa i en 

planering för att synliggöra barnets kommunikativa behov. BRO står enligt Heister Trygg för: 
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 B= Brukaren/Barnet 

 R=Redskapen för kommunikation 

 O= Omgivningen 

 

B som står för barnet innebär att förskolläraren utgår utifrån barnet och dess behov att göra 

sig förstådd, menar Heister Trygg (2012). R står för redskap och verktyg som omfattar arbetet 

om olika kommunikationsformer samt hjälpmedel. Dessa kommunikationsformer är bland 

annat det talade språket, gester, mimik, kroppsspråk, Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (TAKK), samt Grafisk Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (GAKK) etc. De verktyg individen använder sig av i kommunikation med 

andra. Den sista bokstaven O handlar enligt Heister Trygg om omgivningen, och detta innebär 

omgivningen runt individen, till exempel andra barn, förskollärare, föräldrar etc. Hon menar 

vidare att dessa tre aspekter är beroende av varandra för att skapa en god kommunikation.  

 

Strömqvist (2003) hävdar att barns språkutveckling i talat språk, skriftspråk och teckenspråk 

sker i interaktion med barnets omgivning. Denna omgivning kan vara miljön, andra barn eller 

vuxna aktörer. Strömqvist skriver även att språkinlärning är en process som i stor omfattning 

är en adaptiv process, som innebär att barnet lagrar information från tidigare upplevda 

situationer. Barnet använder denna information till att anpassa sig till nya situationer genom 

att omstrukturera informationen och kunskapen som barnet har i samspel till barnets sociala 

omgivning. Heister Trygg (2010) anser att det är förskollärarens ansvar att arbeta för att hela 

lärandesituationen påverkas och inte bara vid enstaka situationer. 

 

3.6 Tal- och Kroppsspråk 

Enligt Lindö (2009) är den språkliga förståelsen en del av barnet långt innan barnet kan 

uttrycka sig verbalt. Direkt vid födseln kommunicerar barnet, hävdar Heister Trygg (2005). 

Hon betonar vidare att de tidigt kan visa vad de vill förmedla för sin omgivning. Finmotorik 

är en utvecklingsnivå som barnet utvecklar under en längre tid. Talet kräver att barnet måste 

uppnå en viss nivå i den finmotoriska utvecklingen för att erövra färdigheten i talet för att 

tillslut kunna säga något som kan tolkas och förstås av barnets omgivning, anser Westerlund 

(2009). Vidare betonar hon att de grovmotoriska rörelser barnet utvecklar bygger på ett 

samspel mellan stora muskler samt muskelgrupper. Barnet har lättare att minnas en 

rörelsesekvens än en ljudsekvens, menar Westerlund. Dessa symboliska gester beskriver 

författaren är vanligast vid tre års ålder men som redan vid åtta-tio månader börjar användas 

och utvecklas. Därför är det naturligt att små barn kommunicerar och uttrycker sig med gester 

och mimik.  

 

Gesternas betydelse i en kommunikation är någonting som ett- till tvååringarna är väl bekanta 

med och som de även behärskar skriver Løkken (2008). Wagner, Nusbaum och Goldin- 

Meadow (2004) anser att gester och handrörelser är en visuell och kroppslig handling för att 

skildra information. Løkken (2008) hävdar att den allra första gesten som ett barn använder är 

pekgesten, och detta för att barnet börjar intressera sig för det som sker utanför barnet, i 

barnets omgivning. När barnet pekar på olika saker i olika situationer samt med olika 
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betoningar i pekandet kan du som avläsare dra olika slutsatser om vad barnet menar, betonar 

Løkken (2008).   

 

Kroppsspråket i interaktion till det talade språket är en vanlig kombination i 

kommunikationen mellan varandra menar Willems, Ozyürek och Hagoort (2006). De skriver 

att språk och gester sällan används var för sig. Dessa används i ett ständigt samspel. Trots 

detta betonar de att dessa studeras och uppfattas som separata områden inom den kognitiva 

neurovetenskapen. Johansson (2001) beskriver att barns förmåga att förstå och tolka världen 

samt deras erfarenheter visualiseras genom kroppen via gester, ansiktsuttryck, ord, 

känslouttryck samt barnets kroppshållning. Barnet lever i en ständig kommunikation till sin 

omgivning som bjuder in till upptäckter och undersökningar samt att det barnet uttrycker med 

ord eller kroppsspråk har en mening för individen menar Johansson. 

 

3.7 Språkstörning 

När vi pratar om ett barn som ännu inte har ett fullt utvecklat talspråk sägs det ofta att barnet 

har en språkstörning, men vad definierar egentligen en språkstörning? Heister Trygg (2012) 

menar att vanligast förekommande är det att barnet är sen med sina första ord, att 

språkutvecklingen är långsammare än andra jämnåriga barn, barnet upplevs svår att förstå, att 

barnet inte tar egna initiativ till kommunikation, barnet visar en begränsad språkanvändning 

samt att språkförståelsen ofta är nedsatt. Det talade språket är inte en självklarhet för alla. 

Heister Trygg menar att det finns barn som är i behov av särskilt kommunikativt stöd, utifrån 

det behöver förskolan anpassa möjligheterna som bidrar till en utvecklande kommunikation. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 framhåller att: 

  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

(Skolverket, 2011, s. 5) 

 

Heister Trygg (2012) beskriver former som Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK) samt Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(GAKK) som kan användas som stöd för barn i en försenad språkutveckling. En del behöver 

dessa stöd endast i början av sin språkutveckling för att språket ska bli lättare att erövra, 

medan andra behöver dessa hjälpmedel livet ut, menar Heister Trygg. 

 

Det finns olika begrepp för språkstörning. Dessa beskriver bland annat Heister Trygg (2003) 

är: 

 

 Primär eller specifik språkstörning 

 Sekundär språkstörning 

 Grav språkstörning  

 Grav tal- och språkstörning  
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Primär eller specifik språkstörning innebär att språkstörningen eller talförseningen är barnets 

mest framträdande svårighet medan barnets övriga utveckling inte ses som en svårighet, anser 

Heister Trygg (2003). 

  

Sekundär språkstörning skiljer sig från den primära språkstörningen. Heister Trygg (2003) 

beskriver att den sekundära språkstörningen ofta ses i samband med andra 

funktionsnedsättningar till exempel autism. Utifrån detta innebär det att språkstörningen i det 

här fallet inte enbart är det primära problemet. 

 

Barn med grav språkstörning innebär enligt Heister Trygg (2003) att de har problem med att 

snabbt bearbeta språklig information. Det som också är kännetecknande för barn med en grav 

språkstörning är att till exempel böjningsändelser och funktionsord uteblir samt att ordföljden 

är förenklad. Barnets pragmatik, det vill säga språkanvändningen och ordförrådet kan 

upplevas som ett problem, menar Heister Trygg. 

 

Grav tal- och språkstörning betyder att talbegränsningarna hos barnet bedöms så pass stora att 

AKK bör ersätta eller komplettera talet, menar Heister Trygg (2003). Denna språkstörning 

betonar Heister Trygg kan skapa följder som till exempel kan leda till utanförskap utifrån 

svårigheten att bland annat skapa kontakter i sociala situationer.  

 

3.8 Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) är enligt Heister Trygg (2012) samt 

Tisell (2011) en beteckning för den kommunikation som sker mellan olika parter. Detta 

innebär att AKK används som ett komplement till tal, språk eller kommunikation utifrån varje 

individs förmåga/ förutsättning, där talspråket inte är fullt utvecklat vid till exempel 

hörselnedsättningar, funktionsnedsättning eller andra bidragande faktorer. 

 

Under beteckningen AKK finns det olika former av Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK). Dessa är bland annat Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK), Tecken Som Stöd (TSS), Svenskt Teckenspråk (STS), babytecken 

samt Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (GAKK).  

 

Ordet kommunikation betyder att dela, skriver Heister Trygg (2012). Därför är en 

kommunikation alltid bunden till ett samspel mellan flera parter. Kommunikation kan ske på 

olika tillvägagångssätt med det lilla barnet som ännu inte har ett utvecklat talspråk. Hon 

menar att tal och språk är viktiga delar i en kommunikation men att de skiljer sig från 

varandra. Man kan ha ett utvecklat språk men svårigheten kan vara att uttrycka sig verbalt. 

Tal innebär bland annat en motorisk aktivitet där luften pressas från lungorna genom munnen 

eller näsan. Detta gör att stämbanden vibrerar och skapar ljud samt genom att röra käkar, 

läppar samt en del av gommen bildas olika språkljud. Vidare skriver Heister Trygg i motsats 

till tal att språk är en kognitiv funktion. Detta innebär att kommunikationen sker utifrån olika 

språkliga symboler som symboliserar verkligheten. Hon betonar att det finns grammatiska 
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regler i språket för hur ord kombinerar till meningar. Det är viktigt att inte blanda ihop 

begreppen tal och språk när en individ har svårigheter med det ena eller andra området.  

 

Kommunikation kan ske på olika sätt menar Arnqvist (1993). Det kan ske muntligt eller icke-

muntligt. Han beskriver att dessa kan användas tillsammans i en kommunikation genom att 

barnet förstärker sina ord genom att använda ordet tillsammans med gester och ansiktsuttryck. 

Vidare i den icke-muntliga och muntliga kommunikationen finns det språkliga och icke-

språkliga aspekter. Arnqvist beskriver att det språkliga i den icke-muntliga kommunikationen 

innefattar olika teckensystem som till exempel teckenspråk med olika gester samt skrift. I den 

muntliga kommunikationen menar Arnqvist gäller de ord man brukar och på vilket sätt man 

kombinerar dessa. Den icke-språkliga aspekten i den icke-muntliga kommunikationen 

innefattar gester, mimik och blickar osv, samt i den muntliga kommunikationen avser det 

olika röstlägen, betoningar, tonhöjder samt den emotionella tonen, hävdar Arnqvist. 

 

3.9 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) 

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) innehåller olika former 

av teckenkommunikationer. Heister Trygg (2010) betonar att TAKK är en form där 

användaren lånar tecken från det svenska teckenspråket (STS). Det innebär att förstärka ordets 

betydelse med hjälp av tecken till det talade språket, till exempel genom stödtecken av de 

betydelsefulla orden. Dessa stödtecken kan exempelvis vara äta, sova, dricka, kissa etc. 

TAKK används enligt Heister Trygg i kombination med det talade språket medan STS har en 

annan grammatik, vilket gör det omöjligt att använda STS parallellt till det talade språket.  

 

TAKK har främst använts för barn med språksvårigheter, autism, CP-skada eller 

funktionsnedsättning samt för barn som inte har svenska som modersmål menar Tisell (2009). 

Hon betonar även att TAKK är en metod som på senare tid har blivit vanligare att använda 

även för alla små barn för att ge stöd för en snabbare talutveckling.  

 

Syftet med TAKK hävdar Heister Trygg (2010) är att bygga en kommunikation i interaktion 

med andra. Lpfö98 understryker att: 

 

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp 

av ord, konkret material och bild samt etiska och andra uttrycksformer (Skolverket, 

2011, s.11).  

 

Ett sampel mellan parterna är viktigt för att arbetet med TAKK ska vara en möjlig 

kommunikationsmetod. Heister Trygg (2010) anser att ett samarbete mellan hemmet och 

förskolan är en viktig förutsättning för att arbetet ska fungera, samt att kommunen ger 

personalen möjligheter till fortlöpande utbildning i kommunikativt stöd om hur bemötandet 

till barnet ska ske. Hon skriver vidare att samspel och samtal är viktiga begrepp i en 

kommunikation, och att det är viktigt för barnets utveckling att samspelet fungerar. 
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Heister Trygg (2010) skriver att i motsats till det svenska teckenspråket (STS) är TAKK inget 

eget språk. Hon menar att det är en metod som kan användas för att underlätta en 

kommunikation. Denna anpassas alltid efter individens behov och förutsättningar. Enligt 

Heister Trygg bygger vi språket i interaktion med andra och TAKK är en metod som kan 

användas för att underlätta bland annat en språkförståelse.  

 

3.9.1 Skillnaden mellan Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(TAKK) och det svenska teckenspråket (STS) 

Det är viktigt i arbetet med detta att känna till skillnaden mellan Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (TAKK) och det svenska teckenspråket (STS). Heister 

Trygg (2010) betonar att det svenska teckenspråket ersätts genom det visuella-gestuella 

språket, där användaren förmedlar ord genom händer och gester. TAKK används för att 

underlätta kommunikationen för personer med bland annat hörselnedsättningar. Hon betonar 

vidare att TAKK används för att förstärka samt förtydliga vissa ord, det vill säga att det är 

bara de betydelsebärande orden som tecknas. Enligt Heister Trygg skiljer sig grammatiken 

mellan dessa två metoder. TAKK följer den svenska grammatiken medan det svenska 

teckenspråket (STS) använder en speciell grammatik som används av döva personer i en 

kommunikation. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) 

används för att underlätta kommunikationen till exempel för de som har hörselnedsättningar, 

funktionsnedsättningar eller de som har svårare att uttrycka sig verbalt.  

 

3.9.2 Babytecken 

Denna metod lånar tecken från det svenska teckenspråket (STS). Ett litet barn har mer 

förståelse än vad det kan uttrycka, menar Heister Trygg (2010). Hon hävdar att det lilla barnet 

har lättare att använda finmotoriken i händerna än finmotoriken i talet som behövs för att 

artikulera ord. Heister Trygg skriver att forskning av döva barn har visat att de jollrar med 

tecken samt börjar använda kommunikation tidigare än hörande barn som utvecklar talspråket 

verbalt. Hon beskriver att om den vuxne använder stödtecken/babytecken kombinerat med 

talspråket blir skillnaden till språkutvecklingen/kommunikationsutvecklingen mindre markant 

mellan det döva och det hörande barnet. Utifrån detta får barnet möjligheten att både se och 

höra orden, menar Heister Trygg.  

 

3.10 Grafiskt Alternativ och Kompletterande Kommunikation (GAKK) 

Grafiskt alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK) innehåller likt TAKK olika 

metoder och användningsområden. De olika former som finns i arbetet med GAKK skriver 

Heister Trygg (2005)  är konkreta föremål, fotografier, tecknade bilder, pictogram, Bliss, hela 

ord, fraser, meddelanden, bokstäver samt skriftspråk etc. Vilken metod som ska användas till 

barnet beror enligt Heister Trygg vilka behov individen har. Konkreta föremål eller saker som 

talar som det även kan kallas för är vanligt förekommande i arbetet med barn och 

kommunikation samt språk, anser Heister Trygg (2012). Vi visar barnet konkreta föremål i 

olika situationer, till exempel mjölkpaketet när vi serverar mjölk eller skor då vi vill att barnet 

ska ta på sig dem etc. 
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TEACCH och bildscheman beskriver Heister Trygg (2005) är utvecklade metoder inom 

GAKK som form. Dessa kan även användas för att underlätta kommunikationen med och för 

individen som brukar detta, menar Heister Trygg och används främst i arbetet med barn som 

har diagnosen autism.  

 

3.10.1 Konkreta föremål 

Konkreta föremål innebär enligt Heister Trygg (2005) att omgivningen ser till att viktiga och 

intressanta föremål finns tillgängliga i rummet. Dessa föremål ska gå att titta på samt att 

kunna kommunicera om. Föremålen kan sedan få betydelse i personens kommunikation, samt 

att de övergår till symboler för att signalera vad personen vill göra eller vill berätta. De 

konkreta föremålen har sin centralaste betydelse i kommunikationen mellan personal/anhörig 

och brukare, anser Heister Trygg. Tanken bakom TEACCH samt bildscheman är att bilder 

och föremål är lättare att förstå än talade ord, hävdar Heister Trygg (2012) 

 

3.10.2 Bildschema och TEACCH 

Bildscheman är enligt Heister Trygg (2005) en metod där uppgiften är att tydliggöra samt 

skapa struktur och förståelse för vad som kommer att hända, och dessa scheman kan 

synliggöra en specifik dag eller en hel vecka. Det huvudsakliga syftet är att förstärka 

instruktioner om vad som ska hända under dagen, menar Heister Trygg.  

 

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children 

(TEACCH) är en metod som vanligtvis används till personer med autism, och Heister Trygg 

(2005) beskriver denna metod som ett pedagogiskt arbetssätt. Hon menar att bilder och 

föremål är lättare att förstå för barnet än talade ord, samt att tydliggöra en början och ett slut 

på en aktivitet/en dag.  

 

 

4. Metod 

I metoddelen beskrivs genomförandet av denna studie. Detta innefattar de metoder jag har 

utgått utifrån, mitt urval, en kort presentation om informanterna, hur kontakten med 

förskolorna skedde samt vilka teoretiska utgångspunkter denna studie utgår utifrån.  

 

4.1 Metodval 

De metoder jag använde mig av i min studie var en observation samt fyra halvstrukturerade 

mejlintervjuer på fyra olika förskolor i en kommun där de arbetar med Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (AKK) i olika utsträckning. Jag skickade ut öppna 

enkätfrågor/ en halvstrukturerad intervju för att förskollärarna skulle kunna svara fritt på 

frågorna utifrån egna tankar och erfarenheter för att få fram så mycket information som 

möjligt (se bilaga 2). Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver att öppna frågor ger 

möjlighet för undersökningspersonen att komma med reflektioner och svar som inte framgår i 

intervjufrågorna. Valet av att använda mig av öppna frågor grundade sig därför i att skapa 
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möjligheten att erhålla mer utförliga uppgifter om hur förskollärarna anser att de använder 

TAKK och GAKK. Jag ville även ta reda på om deras uppfattning är om de har sett någon 

skillnad i barns kommunikation sedan de började arbeta med dessa former och hur detta kan 

påverka barngruppen, samt möjligheter/svårigheter som grundade sig utifrån mitt syfte och 

mina frågeställningar med denna studie.   

 

4.2 Urval 

Innan jag valde vilka förskolor jag skulle använda i min studie läste jag om olika förskolor på 

kommunens hemsida om vilka som arbetar med TAKK och GAKK. Jag valde även att 

använda mig av söksidor på internet för att kunna komma i kontakt med förskolor som arbetar 

med detta men som inte hade marknadsfört detta på kommunens hemsida. Sedan mejlade jag 

nio förskolor i den kommunen jag valde att genomföra min studie för att fråga om de ville 

medverka med sina erfarenheter, tankar och arbetssätt. Det var fyra förskolor som valde att 

delta i studien. I detta mejl förklarade jag vad jag skulle studera samt att jag under hela 

arbetsprocessen skulle arbeta utifrån de forskningsetiska principerna som jag kommer att 

presentera nedan, samt att jag förklarade vad det innebar. Utifrån detta fick jag svar från 

förskolor som hade möjlighet att medverka i en mejlintervju och en observation. 

 

4.3 Presentation av informanter 

De informanter jag har haft kontakt med under denna forskningsstudie är förskollärare på fyra 

olika förskolor i en kommun i norra Sverige. Det var fyra förskolor som hade möjlighet att 

delta i en mejlintervju, och en förskola som hade möjlighet att delta i en observation. i Detta 

på grund av verksamheternas rådande omständigheter. Dessa olika informanter jobbar med 

åldrarna mellan ett till sex år.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 

Genom hela arbetsprocessen samt genom hela rapporten har jag arbetat utifrån de 

forskningsetiska principerna som innebär att ingen som medverkar från de olika förskolorna 

jag har haft intervjukontakt med kommer att kunna identifieras, och att de när som helst har 

kunnat dra tillbaka sin medverkan i denna studie. Vetenskapsrådet (2014) och Kvale 

Brinkmann (2014) beskriver fyra principer som kan användas som etiska riktlinjer i den 

kvalitativa forskningsstudien. De områden som nämns är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Informerat samtycke innebär att 

informanterna deltar frivilligt och att de när som helst under forskningsprocessen kan välja att 

avbryta sin medverkan och det innebär även att informationen de gett måste strykas. Jag 

informerade förskolorna att studien skulle ske anonymt, att ingen person eller förskola skulle 

kunna identifieras. Konfidentialitet menar Vetenskapsrådet (2014) och Kvale och Brinkmann 

(2014) innebär att personliga data som på något sätt kan avslöja deltagarnas identitet inte 

kommer att användas, samt att informanterna ska informeras om vilka som kommer att ha 

tillgång till informationen de lämnar ut. Detta informerades vid ett senare tillfälle personligen 

till informanterna via mejl samt telefonkontakt. Med konsekvenser innebär det att det är 

forskarens skyldighet att se till att ingen blir kränkt eller på annat sätt far illa av 
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forskningsstudien, menar Kvale och Brinkmann (2014) samt att forskarens roll som person 

samt forskarens integritet har betydelse för den vetenskapliga kvaliteten och hållbarheten i de 

olika etiska besluten som kan komma att fattas under forskningens och undersökningens gång. 

Jag har tagit hänsyn till Kvale och Brinkmanns rekommendationer genom att forma 

intervjufrågorna samt uppsatsen på ett sätt som inte skulle göra det möjligt att någon känner 

sig kränkt.   

 

4.5 Fenomenologisk teoretisk forskning 

Denna studie grundar sig i fenomenologin och det innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

att uppmärksamheten riktar sig till undersökningspersonernas livsvärld och erfarenheter och 

utifrån detta sätts förkunskaper i bakgrunden, och jag som student fokuserar på det som 

undersökningspersonerna beskriver. Szklarski (2004) beskriver att i en fenomenologisk studie 

fordras det att forskaren bortser från eventuella förutfattade meningar i utforskandet av 

fenomen. Starrin och Svensson (1994) hävdar att eventuella förutfattade meningar eller 

tidigare erfarenheter måste föras åt sidan och ersättas med en nyfikenhet, där du som forskare 

avsiktligt gjort dig främmande inför ett forskningsområde/forskningsfråga. Genom mitt arbete 

i förskolan av TAKK respektive GAKK förde jag dessa erfarenheter åt sidan för att bedriva 

studien utifrån en mer neutral bakgrund. Syftet med denna studie grundar sig i hur TAKK 

samt GAKK används i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv, och hur detta kan bidra till 

alla barns kommunikativa språkutveckling. Enligt Hartman (2004) innebär en fenomenologisk 

undersökning att tolka det som redan är tolkat, det vill säga att tolka individens erfarenheter.  

 

4.6 Kvalitativ forskning 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att kvalitativ forskning samt fenomenologisk teoretisk 

forskning utgår utifrån olika personers erfarenheter. För att besvara syftet och 

frågeställningarna valde jag att genomföra en kvalitativ studie där informanterna fick 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter av alternativa och kompletterande 

kommunikationsformer, TAKK och GAKK.  

 

Den kvalitativa intervjuforskningen löper stor risk att förlora den professionella distansen till 

informanterna genom ett nära samspel. För att behålla den professionella distansen till 

undersökningspersonerna gjordes det Hartman (2004) beskriver som halvstrukturerade 

intervjuer via mejl för att ge undersökningspersonerna möjlighet och utrymme till att skriva 

längre svar på frågorna. Utifrån detta skapas möjligheten att ta del av förskollärarnas 

erfarenheter i arbetet med formerna TAKK respektive GAKK. Enligt Hartman ingår denna 

intervju under kvalitativa forskningsmetoder. 

 

4.7 Databearbetning 

Sammanställningen av all data som jag samlat in genom observation samt halvstrukturerade 

mejlintervjuer har varit förutsättningen för att genomföra denna studie. Genom de svar jag har 

fått utifrån frågorna samt observationen har jag sammanställt det som varit intressant och 

bidragande. Analysarbetet har utgått utifrån det Patel och Davidsson (2003) betonar, att skapa 
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ett helhetsintryck för att sedan jämföra likheter och skillnader mellan de olika förskollärarnas 

uppfattningar och erfarenheter om arbetet med alternativa och kompletterande 

kommunikationsformer. Utifrån denna sammanställning har jag noga övervägt de etiska 

principerna Vetenskapsrådet (2014) belyser, genom att följa uppsatta riktlinjer jag kommit 

överens om med förskolorna om att det insamlade materialet sekretesskyddas och förstörs 

efter avslutad studie.   

 

 

5. Resultat 

Nedan kommer resultatet av intervjuerna med förskollärarna att presenteras. Intervjuerna har 

sammanställts utifrån de svar jag har fått genom kontakt med förskolorna. Resultatet riktas 

utifrån informanternas erfarenheter och uppfattningar om arbetet med TAKK och GAKK, och 

det kommer att skrivas utifrån informanternas rätt till att inte kunna identifieras. Därför 

beskrivs inte förskolorna var för sig, utan det är den sammanfattade informationen som 

kommer att presenteras. 

 

5.1 Första mötet med TAKK respektive GAKK 

Samtliga förskollärare jag har haft kontakt med säger att deras första möte med TAKK och 

GAKK skedde i samband med att de hade barn som var i behov av dessa kommunikativa stöd. 

I samband med att dessa barn skulle börja på avdelningen fick förskollärarna gå en utbildning 

där de fick möjlighet att utveckla kunskap om att använda och lära ut dessa 

kommunikationsformer. Utbildningen de fick gå såg olika ut på förskolorna men i överlag 

handlade det om mellan en till fem träffar och sedan har arbetet av att lära sig tecken fortsatt 

dagligen i verksamheten tillsammans med övriga kollegor, sökningar på internet samt kontakt 

med föräldrarna. Anledningen till en föräldrakontakt är att det är viktigt att använda samma 

tecken på förskolan som de använder hemma för att inte skapa en förvirring hos barnet. En 

förskola berättade att de under en termin fick förmånen att arbeta tillsammans med en resurs 

som arbetade på förskolan som kunde TAKK samt svenskt teckenspråk (STS). Användningen 

av dessa former ser i överlag likadana ut på de förskolor jag har haft kontakt med. Alla 

förskolor har börjat med detta arbete i samband med att de haft barn på avdelningen som varit 

i behov av särskilt kommunikativt stöd, till exempel TAKK och GAKK.  

 

5.2 Användningen av TAKK 

TAKK används i förskolan enligt förskollärarnas uppfattningar genom stödtecken, gester samt 

mimik för att förstärka ord och betydelser parallellt med det talade språket. Dessa stödtecken 

används på samlingar, i den dagliga kommunikationen, i mindre grupper, vid matsituationer, 

andra aktiviteter etc. De vanligaste stödtecknen förskolorna använder är, äta, sova, kissa, leka, 

rita, ute, inne, skor, vantar, jacka, vänta, sen, dricka, mjölk etc.  

 

5.3 Användningen av GAKK  

De vanligaste metoderna inom formen GAKK i förskolan visade sig enligt förskollärarnas 

föreställningar vara bildscheman samt konkreta föremål. De säger sig använda bildscheman 
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för att skapa en tydlig, visuell struktur i vardagen. Genom att barnen får se visuellt hur dagen 

kommer att se ut anser förskollärarna att detta bidrar till att barnen kan fokusera på lek och 

lärande samt förbereda sig under dagen på vad som kommer att ske. De menar även att 

bildscheman förstärker orden och kommunikationen om vad som kommer att ske. Bilderna i 

ett bildschema visar ordet och handlingen visuellt, till exempel vid frukostsituationen är det 

en bild på en tallrik samt föremål som symboliserar frukost, vid samling är det en bild på 

streckgubbar som sitter i ring samt vid utevistelser visar bilden bland annat ett träd och ett 

staket. Bilderna i ett bildschema visar visuellt vilken situation som kommer att ske. Utifrån 

detta är det förskollärarnas uppfattningar att orden i kommunikationen om vad som kommer 

att ske förstärks via bilder för att skapa en ökad förståelse hos barnet (Se bilaga 3). 

 

5.4 Ökad förståelse hos barnet 

Det visade sig enligt förskollärarnas föreställningar att genom TAKK respektive GAKK blir 

det lättare för barnet att förstå instruktioner. Bildscheman bidrar till att lära barnet 

ordningsföljd. Detta i sin tur menar förskollärarna bidrar till barns förståelse i och med att 

orden förstärks med visuella bilder samt gester och kroppsspråk. 

 

5.5 Alla delaktiga 

Förskollärarna betonar att det är vanligast att arbetet och införandet av TAKK och GAKK 

sker i samband med att det finns barn som är i behov av kommunikativt stöd, men arbetet sker 

med alla barn för att ingen ska känna sig annorlunda. De belyser även alla barns rätt till 

kommunikation och rätten att kunna göra sig förstådd för att känna delaktighet och inflytande 

i förskolans verksamhet samt i barngruppen. För att uppfylla dessa rättigheter samt göra det 

möjligt för barnet att kommunicera med dessa former måste alla i barnets omgivning använda 

sig av formen som barnet använder, menar förskollärarna. De anser att det inte spelar någon 

roll om barnet som är i behov av TAKK respektive GAKK kommunicerar via dessa former 

om inte omgivningen kan använda eller förstå dessa. Då sker kommunikationen fortfarande 

endast via en envägskommunikation, uttrycker förskollärarna på en förskola. Innan arbetet 

med dessa former infördes i barngruppen nämnde en förskollärare att de hade en planering där 

de tog hänsyn till vilka behov som fanns hos barnet samt hur de skulle gå till väga. 

 

Förskollärarna anser att arbetet med detta sker genom att alla i arbetslaget i förskolan skapar 

kunskaper för att kunna använda dessa i en kommunikation. Detta innebär att alla blir 

involverade för att skapa delaktighet för alla barn. De förskolor som använder TAKK varje 

dag gentemot alla barn har bland annat varsitt persontecken som symboliserar 

barnets/förskollärarens namn, detta för att kunna visa visuellt vem kommunikationen är riktad 

till. Förskollärarna beskriver att det är viktigt att alla barn är delaktiga i detta arbete för att 

inget barn ska känna sig annorlunda eller hamna utanför gruppen på grund av olika 

kommunikationssvårigheter. Att alla blir naturligt delaktiga i detta arbete anser förskollärarna 

skapar en bättre förutsättning till kommunikation för alla barn samt att det kanske även 

minskar riskerna för att ett barn blir diskriminerat eller missförstått och på så sätt inte har 

någon naturlig plats i gruppen. De förskolor som flitigt använder TAKK respektive GAKK 
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ser att arbetet med detta bidrar till barnens respekt och förståelse för varandra och att vi alla är 

olika. 

 

5.6 Alla barns rätt till kommunikation 

Enligt uppgifter från de olika förskolorna säger sig förskollärarna använda sig av tecken till 

alla barn mer eller mindre. Några förskollärare nämner att de har fortsatt att teckna även 

fastän barnet i behov av särskilt kommunikativt stöd inte längre går på avdelningen så 

använder de sig av TAKK för de mindre barnen. Deras syfte är för att skapa förutsättningar 

för alla barn att kunna kommunicera och förmedla vad barnet vill. Att barnet ska kunna 

kommunicera och förmedla ser förskollärarna som en mänsklig rättighet. En förskollärare 

menade att:  

 

Alla barn oavsett handikapp eller svårigheter har rätt att göra sig förstådda, uttrycka 

sin vilja och önskningar. Alla barn har rätt att känna sig som en viktig och värdefull 

del i gruppen. Alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och få en god 

självkänsla. 

 

5.7 Barns kommunikativa utveckling genom TAKK respektive GAKK 

Att alla barn har rätt till kommunikation samt förmedla tankar och åsikter för att få sina behov 

tillgodosedda ser förskollärarna som en självklarhet, och för att göra detta möjligt för alla barn 

anser de att TAKK respektive GAKK är bra och lätta former att använda sig av som även är 

lätta att förstå och använda för barnen. En förskola betonar vikten av att genom TAKK 

respektive GAKK skapas det möjligheter för alla barn att kommunicera och göra sig 

förstådda, även för barn med olika språk då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle. Genom 

att använda tecken eller bilder kan barnen kommunicera med varandra oavsett vilket språk 

eller grundförutsättning till att kommunicera respektive barn har. Det är utifrån 

förskollärarnas uppfattningar vanligast att införa nya tecken i samband med samlingar där 

barnen sitter samlade, där lärandet av nya tecken kan ske genom sånger, böcker, berättelser 

eller andra metoder/aktiviteter. De har sett ett stort intresse bland barnen att kunna 

kommunicera med sin omgivning/varandra. TAKK betonar förskollärarna är ett bra verktyg 

för att förstärka ord, betydelser samt begrepp i det talade språket. Detta ser de blir en 

möjlighet för små barn samt för barn i behov av särskilt kommunikativt stöd att utvecklas 

språkligt och kunna förmedla tankar och åsikter på ett sätt som omgivningen förstår. Detta har 

enligt förskollärarna visat ett positivt resultat genom att barnen på ett tydligare sätt kan 

förmedla tankar, åsikter eller behov visuellt. Utifrån det minskar missuppfattningarna mellan 

parterna då barn utan det talade språket eller de barn som har ett talat språk men som kan vara 

svårt att förstå för barnets omgivning lättare kan visa orden visuellt genom tecken eller bilder. 

Det uppstår då inte lika ofta frustrationer och utåtagerande beteende hos barnet som inte kan 

göra sig förstådd via det talade språket.  
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5.8 Möjligheter samt svårigheter i förskolans vardag 

TAKK är enligt förskollärarnas uppfattning en enkel form att använda sig av och en av 

anledningarna menar de är för att tecken och kroppsspråk alltid är nära till hands samt att det 

är en form som är lätt att lära sig i och med att tecknen liknar hur man utför handlingen. De 

situationer i vardagen där det upplevs lättare att kommunicera med dessa former menar 

förskollärarna är i mindre grupper eller enskilt med barnet där det är lättare att skapa en 

ögonkontakt. Det upplevs även lättare i situationer som samlingar och matsituationer där 

barnen och förskollärarna sitter stilla och tittar på varandra. 

 

GAKK är enligt förskollärarna något som de redan från början använder sig av i förskolan när 

de till exempel håller upp ett mjölkpaket för att förstärka frågan om barnet vill ha mjölk, 

håller fram en vante när förskolläraren vill att barnet ska ta på sig vantar etc. En mer 

utvecklad form av GAKK blir när de använder bilder samt bildscheman. Förskollärarnas 

uppfattning om detta är att den mer naturliga delen av GAKK är lättare att använda i olika 

miljöer eftersom bilder och bildscheman inte alltid är tillgängliga i alla miljöer.  

 

En svårighet med detta arbete visar sig enligt förskollärarna vara att när barnet blir äldre finns 

det en risk att barnet kan uppfattas som avvikande av de andra barnen på grund av att barnet 

inte kan göra sig förstådd enbart via det verbala språket. De menar att förskollärarna har en 

viktig roll i att förebygga att ett barn blir utstött eller känner sig annorlunda.    

   

Svårigheter att använda TAKK för att kommunicera med barnet upplever förskollärarna är vid 

utevistelserna där ytorna är stora och det innebär att det blir svårare att hålla en nära position 

till barnet och det resulterar i att det blir svårare att vara på plats när det behövs. En annan 

svårighet vid utevistelserna anser de är speciellt under vinterperioden när barnet och 

förskollärarna bland annat har vantar på sig. De upplever att det då blir svårare att 

kommunicera med barnet i och med att tecknen blir osynligare och svårare att tolka. Denna 

svårighet kan även upplevas i innemiljön då svårigheten att kommunicera med TAKK och 

GAKK kan uppstå om parterna håller någonting i händerna. Det kan vara att barnet leker en 

lek där rekvisitan leks med händerna eller om förskolläraren håller i bilder (GAKK) medan en 

kommunikation pågår eller när de ska läsa en bok för barnen och ska teckna undertiden 

förskolläraren håller i boken.  

 

Tid visar sig också vara en svårighet, enligt förskollärarna. I förskolan idag finns det inte nog 

med tid som det kanske skulle behövas för att bland annat förbereda och skapa olika material 

som kan användas i barngrupperna. De betonar att istället för att skapa användbara material 

får de använda redan befintliga material från verksamheten till exempel böcker och föremål. 

  

6. Diskussion  

Nedan diskuteras de metoder jag använt mig av, samt studiens tillförlitlighet och validitet.  

Det sker även en resultatdiskussion där jag diskuterar och analyserar förskollärarnas 

uppfattningar om arbetet med TAKK och GAKK, samt hur dessa former kan bidra till alla 

barns kommunikativa utveckling.  
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6.1 Metoddiskussion  

Jag valde att använda mig av enkätintervjuer/halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor 

via mejl för att kunna ställa samma frågor till alla förskolor. Detta för att skapa mig en bild 

om hur detta arbete kan bedrivas ute i verksamheten, samt för att kunna jämföra 

informationen för att skapa en inblick hur TAKK respektive GAKK enligt förskollärarnas 

uppfattningar används i förskolorna. En halvstrukturerad intervju skriver Hartman (2004) kan 

ske via bland annat mejl. Detta innebär att jag som bedriver studien skickar ut frågor som ger 

undersökningspersonerna utrymme att skriva längre svar på de frågor som skickats ut.  

 

Syftet var inte att skapa en bild om hur en enskild förskola arbetade med detta. Därför anser 

jag att metodvalet jag valde att använda mig av var en metod som gjorde det möjligt att 

besvara syftet och frågeställningarna som detta arbete grundade sig på. 

Enkätfrågorna/halvstrukturerade intervjufrågorna jag använde mig av i denna studie var 

öppna frågor och detta med anledning av att syftet var att undersöka förskollärarnas 

uppfattningar och förhållningssätt i arbetet med TAKK respektive GAKK. Min tanke bakom 

detta val var att förskollärarna skulle få möjlighet att berätta om sina erfarenheter på ett 

utförligt sätt för att minimera risken att missa viktiga erfarenheter som förskollärarna har.  

 

Valet av att genomföra en observation grundade sig i att skapa mer kunskap om hur dessa 

former används i förskolan. Innan jag genomförde observationen samlade jag in samt 

sammanställde och analyserade informationen jag fått från förskolorna genom 

mejlintervjuerna. Utifrån dessa insåg jag att GAKK var en form som kändes oklar som jag 

därför ville undersöka vidare. När jag kom ut i verksamheten såg jag att förskolan använde sig 

av GAKK och att det rådde viss tveksamhet om hur detta användes. Detta berodde på att 

begreppet GAKK kändes oklart för förskollärarna. Det rådde viss tveksamhet om vad 

begreppet/formen egentligen betyder. När jag berättade innebörden av begreppet GAKK 

visade det sig att denna form användes i förskolan jag besökte. När begreppet blev tydligt 

kunde förskolan dela med sig av deras erfarenheter om denna form samt att valet av att göra 

en ostrukturerad samt naturalistisk observation grundade sig i att enligt Hartman (2004) 

minimera risken att viktig information skulle missas. Han beskriver att en naturalistisk 

observation genomförs på en plats där målgruppen som man är intresserad av befinner sig på.  

 

Hartman (2004) menar att en fenomenologisk undersökning samt dess analys grundar sig på 

förståelse samt tolkningar utifrån de erfarenheter som olika människor har, och denna studie 

har byggts utifrån förskollärarnas erfarenheter av TAKK respektive GAKK som motsvarade 

syftet med denna studie. Syftet var att undersöka formerna TAKK respektive GAKK som 

Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv. 

Jag ville skapa ett så sanningsenligt resultat som möjligt samt att undersöka både möjligheter 

och svårigheter. Därför valde jag utifrån den fenomenologiska teorin att ställa mig utanför 

mina förutfattade meningar samt tidigare erfarenheter för att studera med ett öppnare sinne. 

Utifrån att jag gjorde detta anser jag att studien har vinklats både från formernas möjligheter 

men även från dess svårigheter. Detta anser jag har skapat en så rättvis bild som möjligt över 

TAKK respektive GAKK utifrån förskollärarnas uppfattningar samt erfarenheter genom de 

förutsättningar jag fick. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Det visade sig att förskollärarnas uppfattningar om varför de började använda TAKK 

respektive GAKK skedde i samband med att de fick barn på avdelningen som var i behov av 

särskilt kommunikativt stöd. De fick därefter gå en kortare utbildning. En tanke som väcktes 

hos mig var varför arbetet endast börjar när de får ett barn i behov av särskilt kommunikativt 

stöd och varför det inte sker naturligt att använda till alla barn i en enklare form i förskolan. 

Förskolor idag använder omedvetet naturliga metoder av formen GAKK. Heister Trygg 

(2012) menar att konkreta föremål eller saker som talar är vanligt förekommande metoder i 

arbetet med barn och kommunikation samt dess språk. Det vill säga att förskollärare visar 

barnet olika konkreta föremål för att förstärka en kommunikation eller en fråga. De visar till 

exempel mjölkpaketet eller vattentillbringaren för att fråga och visa barnet vad det vill dricka. 

Min tanke är att om man redan från början som förskollärare medvetet använder den mer 

naturligare/ lättare formen av GAKK i förskolan blir det mer naturligt att använda sig av den 

mer utvecklade formen när barn i behov av AKK börjar på avdelningen/förskolan. Utifrån 

detta anser jag att förskollärarna har bättre förutsättningar för att förebygga utanförskap samt 

kränkande behandling.  

 

Bildscheman är en metod som enligt förskollärarna är vanligt att använda i den vanliga 

förskolan. TEACCH som är en mer utvecklad version av bildscheman beskriver Heister 

Trygg (2005) gör det tydligt för barnen hur en aktivitet ska gå till samt när aktiviteten har sin 

början/ sitt slut och vad som kommer att hända sen. Min tanke om detta är att utifrån vad 

TEACCH begreppet står för är att denna metod vanligast i arbetet tillsammans med barn med 

diagnosen autism. 

 

Tecken och bilder finns alltid nära till hands genom bland annat våra händer. Händerna och 

kroppen är verktyg som vi aldrig lägger ifrån oss. Bilder genom formen GAKK finns även de 

tillgängliga men inte i lika stor utsträckning som TAKK. GAKK i förskolan används i störst 

utsträckning i inomhusmiljön genom att den vanligaste metoden inom formen GAKK är 

bildscheman. Dessa bildscheman finns vanligast uppsatta på väggen i inomhusmiljön (se 

bilaga 3). Utifrån mitt arbete i förskolan samt utifrån en förskollärares uppfattning är det 

vanligast att innan arbetet med TAKK och GAKK införs i barngruppen sitter arbetslaget och 

planerar utifrån barnet/barnens behov. Detta styrks genom Heister Tryggs (2012) 

planeringsunderlag som hon kallar för BRO, samt Strömqvists (2003) teori om att barns 

språkutveckling sker i interaktion med barnets omgivning.  

 

Förskollärarnas uppfattningar om hur de arbetar med TAKK är att de använder sig av 

stödtecken samt gester och mimik. De använder dessa främst i samlingar, vid matsituationer 

eller andra situationer/aktiviteter där de kan skapa en nära kontakt med barnet/barnen genom 

att alla barn eller förskollärare och barn har möjligheten att se varandra. Jag anser att detta 

skapar bra förutsättningar för att de stödtecken de använder ska bli en naturlig del att lära sig i 

vardagen för alla barn och inte bara för barn i behov av särskilt kommunikativt stöd. Jag anser 

utifrån mitt arbete i förskolan att stödtecken i mat- och leksituationer är mest naturligt och 
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mest motiverande att lära sig av, därför att de situationer som intresserar barnet motiverar 

mest. Johansson (2001) menar utifrån detta att barns förmåga att skapa en förståelse och tolka 

världen samt barnets erfarenheter visualiseras genom kroppen via gester, ansiktsuttryck, ord, 

känslouttryck samt barnets kroppshållning etc. Hon beskriver även att barnet lever i en 

ständig kommunikation med sin omgivning som inbjuder till upptäckter och undersökningar 

samt att det barnet uttrycker med bland annat ord eller kroppsspråk har en mening för 

individen. 

 

I dagens samhälle och främst i dagens förskolor möts vi av många kulturer och språk. För att 

göra det lättare att kommunicera för förskollärare och för barnen kan TAKK respektive 

GAKK vara bra former att använda sig av, för att alla ska kunna ha samma möjligheter att 

göra sig förstådda och känna en tillhörighet till gruppen. Westerlund (2009) skriver att barn 

som använder tecken i sin kommunikation utför tecknen på ett sätt som beskriver tydligt 

föremålets egenskaper, antingen hur föremålet eller handlingen ser ut eller hur man utför den. 

Hon menar att en boll tecknas genom att visa formen på en boll, eller att tvätta händerna visas 

genom att visa mottagaren med händerna hur man utför handlingen. En förskola betonade att 

det är viktigt att göra hela gruppen delaktig i arbetet med kommunikation för att alla barn ska 

känna sig respekterade, samt att varje barn känner att de har en plats i gruppen oavsett vad 

barnet har för behov utan att känna sig kränkt eller diskriminerad. Svensson (2009)  beskriver 

att den pragmatiska medvetenheten utvecklas genom att barnet får delta i kommunikativa 

situationer och samspel tillsammans med andra. Detta innefattar bland annat spelregler och 

turtagning. Jerlang (2008) betonar att Piagets teori är att språket i överlag utvecklas via 

imitationer av barnets sociala omvärld och dess teckensystem. Därför är det viktigt att alla 

som vistas i förskolan använder sig av formen de infört i gruppen för att alla ska ha samma 

möjligheter att utveckla sitt språk samt sin kommunikativa förmåga. Mina tankar blir att jag 

som förskollärare har stora möjligheter till att alla barn ska få samma förutsättningar att bli 

accepterade i en grupp oavsett vilken språkutveckling eller etnisk bakgrund barnet har. Detta 

betonar vikten av att förskollärarna kan/ vill använda sig av olika verktyg för att förtydliga 

och möjliggöra en fungerande kommunikation utifrån barnets olika förutsättningar. 

 

Det visade sig i resultatet i studien med TAKK och GAKK att enligt förskollärarna kan det bli 

en svårighet när barnet blir äldre då det kan komma att känna sig avvikande i jämförelse med 

andra barn. Det är förskolans ansvar och uppdrag att se till att inget barn diskrimineras eller 

blir kränkt. Lpfö98 (Skolverket 2011) betonar vikten av att alla barn ska känna sig sedda samt 

respekterad av alla som verkar inom förskolan. Jag anser att om förskollärarna är positiva av 

arbetet med detta kommer denna känsla att spridas i verksamheten. Det är enligt Lpfö98 

förskolans ansvar att sträva efter att: 

 

Varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra. (Skolverket, 2011, s. 8)  

 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få 

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas 

så långt som möjligt. (Skolverket, 2011, s. 5) 
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GAKK samt TAKK är utifrån förskollärarnas uppfattningar olika former som har hjälpt 

barnen till att lättare förstå instruktioner samt skapa en struktur i barnets vardag. Detta genom 

att via bilder och tecken förstärka ord samt begrepp visuellt. Genom detta skapas struktur i 

vardagen och missförstånd och frustrationer om vad som kommer att ske under dagen har 

minskat, anser några av förskollärarna, sedan införandet av dessa former och metoder. Jag har 

utifrån mina egna erfarenheter sett skillnader i att barnet/barnen blir lugnare genom att de vet 

vad som ska hända under dagen. De kan istället lägga sin energi på andra saker. Detta styrks 

genom att bildscheman enligt Heister Trygg (2005) är en metod där uppgiften är att tydliggöra 

samt skapa struktur och förståelse. Dessa scheman kan synliggöra en specifik dag eller en hel 

vecka.  

 

En viss svårighet med användningen av TAKK respektive GAKK menade förskollärarna 

uppstod i samband med bland annat utevistelsen speciellt under vinterhalvåret då barn och 

förskollärare har mycket kläder på sig, vantar etc. men även då barnet eller förskolläraren 

bland annat håller saker i händerna. Tecknen blir då otydligare och svårare att läsa av och 

tolka. Förskollärarnas erfarenheter och tankar om dessa svårigheter kan jämföras med det 

Sirén (1997) framhåller, att tecken blir svåra att använda om händerna håller i saker eller om 

personen använder händerna till någonting annat. Detta kan även innebära svårigheter för 

arbetet med GAKK. Denna form kan även den innebära en viss svårighet i och med att om 

bilder ska användas i en kommunikation krävs det att individen kan visa bilden och detta 

kräver även det att händerna är relativt fria för att individen ska kunna plocka med sig en bild 

och sedan visa den för mottagaren i kommunikationen.   

 

En fråga jag ställde till förskolorna var svår att mäta resultatet på. Denna fråga var om 

förskollärarna såg någon skillnad på barns språkutveckling utifrån införandet av TAKK 

respektive GAKK och i så fall vilka skillnader de såg. Det jag såg utifrån deras svar var att de 

såg en ökad/snabbare språkutveckling hos barnet efter införandet av TAKK respektive 

GAKK, men om det beror på införandet av dessa former eller på grund av någonting annat är 

svårt att veta. Det som kan konstateras är att det skedde en förändring både på den 

kommunikativa samt den språkliga förmågan hos barnet. Det som kan bevisas genom tidigare 

vetenskaplig forskning är det Jerlang (2008) beskriver utifrån Piagets teorier om språket är att 

det är uppbyggt likt ett tecken- och symbolsystem. Piaget hävdar att barnet först utvecklar ett 

privat symbolsystem som innefattar barnets förmåga att tänka, och detta sker genom 

införlivning av yttre faktorer och handlingar.  

 

Alla barn har rätt till kommunikation är ett citat från en förskollärare som verkligen betonar 

vikten av att alla barn har rätt till att förmedla sina känslor, tankar samt åsikter oavsett vilka 

förutsättningar barnet har. TAKK respektive GAKK visade sig bidra till barns kommunikativa 

utveckling även om barnet inte hade ett utvecklat talspråk. Barnet kan istället visa med 

tecken, kroppsspråk, samt gester vad barnet vill förmedla. Det visade sig vara lättare för 

barnet att visa med kroppsspråket och detta anser jag handlar om att genom kroppsspråket 

använder barnet sin grovmotorik i större utsträckning än finmotoriken. Westerlund (2009) 

betonar att finmotoriken är en utvecklingsnivå som utvecklas under en längre tid och är 
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svårare att erövra för barnet än dess grovmotorik. Kroppsspråk och gester är någonting som 

det minsta barnet i förskolan är väl bekant med, anser Løkken (2008). Løkken menar att detta 

ligger i barnets naturliga kommunikation genom att den första gesten är pekgesten. Genom 

denna kan barnet förmedla olika saker och utifrån pekgesterna kan omgivningen dra slutsatser 

om vad barnet menar. Pekar barnet på bananen som ligger på bordet kan omgivningen dra 

slutsatsen att barnet kanske är hungrigt och vill äta bananen, eller om barnet pekar på en 

lampa kan omgivningen förstå att barnet undrar vad det är för någonting som lyser i taket osv. 

Westerlund (2009) skriver att den finmotoriska utvecklingen till talspråket kräver att barnet 

måste uppnå en viss färdighetsnivå för att kunna säga något som är möjligt att tolkas och 

förstås av barnets omgivning. Små barn och barn som ännu inte har ett fullt utvecklat talspråk 

kan uppfattas som svåra att förstå för sin omgivning. Westerlund beskriver vidare att de 

grovmotoriska rörelser barnet utvecklar bygger på ett samspel mellan stora muskler samt 

muskelgrupper. Barnet har lättare att minnas en rörelsesekvens än en ljudsekvens, menar 

Westerlund (2009). De symboliska gesterna innebär gester som innehåller specifika 

betydelser. Dessa symboliska gester beskriver Westerlund är vanligast vid tre års ålder men 

som redan vid åtta-tio månader börjar användas och utvecklas. Därför faller det naturligt att 

små barn kommunicerar och uttrycker sig med gester och mimik. Slutsatsen blir utifrån mina 

uppfattningar att barn redan från födseln kommunicerar via TAKK och att vi som 

förskollärare bör uppmärksamma detta bättre och bygga vidare på det för att det ska bli en 

naturlig del samt kännas naturligt för alla barn. 

 

6.3 Slutdiskussion 

Jag är medveten om att jag i mina intervjufrågor använde ordet metod för att beskriva Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) samt Grafisk Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (GAKK). Allt eftersom arbetet fortlöpte och efter mer 

litteraturstudier fick jag kunskapen om att TAKK och GAKK inte är metoder utan de kallas 

istället för former. Det som kallas för metoder är bland annat stödtecken, bildscheman osv. 

metoder som ligger under formen TAKK respektive GAKK.  

 

Genom denna studie har jag funnit det relevant att TAKK respektive GAKK kan bidra till alla 

barns kommunikativa språkutveckling genom att barnen kan göra sig förstådda och 

tolkningsbara för sin omgivning, oavsett vilken förutsättning barnet har till kommunikation. 

Att möjligheterna överväger svårigheterna samt att alla barn med fördel kan använda dessa 

former för att främja sin kommunikativa utveckling. Barngruppens respekt och förståelse för 

varandra och att vi alla är olika kan utvecklas när alla barn blir delaktiga i arbetet med dessa 

former, samt att barnets förmåga att förstå instruktioner kan förbättras. Genom att strukturera 

upp dagen och ge alla barn möjlighet till kommunikation bidrar det också till att minska 

frustrationen och minimera utåtagerande beteende. 

 

Jag anser det relevant att jag i denna studie med hjälp av litteratur, mejlintervjuer samt 

observation har besvarat syftet med denna studie. Jag har utifrån min studie upptäckt att 

fördelarna ändå överväger nackdelarna i arbetet med TAKK och GAKK, och att jag 

personligen kommer fortsätta att använda dem i mitt yrke som förskollärare.  
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7. Fortsatta studier 

Under denna studie har jag fått möjligheten att fördjupa mig i det område som under många år 

har intresserat mig och inte minst i mitt arbete i förskolan för att inkludera alla barn till 

delaktighet och inflytande, samt att ett av mina mål när det gäller barns språkutveckling är att 

alla barn ska kunna göra sig förstådda oavsett om det talade språket finns eller om barnet på 

ett eller annat sätt inte har erövrat detta ännu.  

 

Jag har under denna studie riktat mig till förskollärarnas uppfattningar, förhållningssätt och 

erfarenheter i arbetet med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(TAKK) respektive Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (GAKK). Jag 

skulle finna det intressant att studera föräldrarnas, och barnens perspektiv i arbetet med dessa 

former.    

 

Detta är för mig ett intressant ämne som jag inte har studerat för sista gången.  
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Bilaga 1.  Informationsbrev till förskolorna 

Hej _____! 

 

Mitt namn är Frida Oskarsson och jag går sista terminen på förskollärarutbildningen vid Luleå 

Tekniska Universitet.  

      

Jag har nu påbörjat mitt examensarbete och jag kommer att skriva om TAKK och GAKK som 

alternativa kommunikationsmetoder i förskolan för alla barn i dess språkutveckling. 

 

För att få mer kunskap om hur TAKK och GAKK används i förskolan skulle jag gärna vilja ta 

del av era erfarenheter, därför undrar jag om ni skulle vara intresserande av att medverka 

genom att delta i intervjuer via mejlkontakt och att jag om jag känner att jag behöver kan 

komma ut en eller två timmar för att samla ytterligare information? 

     

Genom hela arbetsprocessen och även i den slutgiltiga rapporten kommer jag att arbeta utifrån 

de forskningsetiska principerna som innebär att ingen av er eller förskolan kommer att kunna 

identifieras samt att ni när som helst kan välja att avsluta er medverkan. 

 

Jag är jätteintresserad av era kunskaper och erfarenheter och därför skulle jag bli jätteglad om 

jag fick ta del av dem.  

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Oskarsson 

Mobilnummer______



 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor till förskollärarna  

 Vilken yrkesprofession har du/ni? (Vilken utbildning) 

 Vilka åldrar arbetar du/ni med? 

 Hur kom du/ ni kontakt med TAKK och/ eller GAKK första gången? 

 Har du/ni fått gå någon utbildning? 

 Är alla förskollärare respektive barn aktiva aktörer i detta arbete? Varför/varför inte? 

 Hur arbetar du/ni med TAKK och/eller GAKK?  

 Till vilka barn använder du/ni dessa metoder, och varför? 

 Vad var tanken bakom som gjorde att du/ni började använda TAKK och/eller GAKK i 

arbetet med barnen? 

 I vilka sammanhang använder ni TAKK och/eller GAKK? 

 Vilka möjligheter respektive svårigheter ser du/ni i arbetet med dessa metoder? 

 Har du/ni sett någon skillnad på språkutvecklingen utifrån dessa metoder? Om ja, 

vilka? 

 Finns det några andra tankar/ erfarenheter du/ni skulle vilja dela med er kring arbetet 

med TAKK respektive GAKK? 

 Har du/ni några frågor till mig? 

 Finns det situationer i vardagen där ni upplever att det är svårt att kommunicera med 

barnet/barnen via Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 

(TAKK) respektive Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (GAKK)? 

i så fall vilka? samt vilka situationer i vardagen känner ni att det är lättare att 

kommunicera via dessa former? 



 

 

Bilaga 3 Bild på bildschema  
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