TAKK
Tecken som AKK
VAD ÄR TAKK?
En del barn har så stora svårigheter i
sin språk- och kommunikationsutveckling att man måste hitta andra
vägar utöver talet för att
kommunikation ska bli möjlig. De
behöver AKK, Alternativ och
Kompletterande Kommunikation.
Det mest använda AKK-sättet är
Tecken som AKK, fortsättningsvis
kallat TAKK. TAKK har mycket att
tacka svenska teckenspråket för men
är inte samma sak som teckenspråket.
TAKK är en metod, inte ett eget språk.
TAKK används tillsammans med talat
språk.

TAKK används av hörande personer
(barn, ungdomar och vuxna) med eller
utan utvecklingsstörning som inte talar
eller har mycket bristfälligt tal, som har
uppnått symbolnivå (viss språkförståelse, förstår bilder och talade ord)
eller förväntas uppnå symbolnivå, och
som kan använda sina händer.

VARFÖR ÄR DET BRA ATT
ANVÄNDA TECKEN?
•

Tecken kräver mindre finmotorik
än tal.

•

Tecken använder andra sinnen.
Man kan både se och känna
tecken.

•

Tecken ökar koncentrationen.
Tecken kan hållas kvar längre
än talade ord i tiden.

•

Tecken är mer konkreta: BIL
visar hur föraren vrider på
ratten, BÅT visar hur båten
gungar.

•

Tecken tydliggör det talade
språket. Tecken ger ytterligare
ett sätt att förstå att det finns
"etiketter" på saker. Det visuella
stödet följer de talade orden och
ges samtidigt.

•

Tecken har man alltid med sig,
vilket inte gäller alla AKK-sätt.

•

Tecken dämpar den vuxnes
talflöde.

•

Tecken fungerar som en brygga
mellan talet i omgivningen och
det egna kroppsspråket.

•

Tecken ger barnet redskap att
samspela språkligt innan/om
inte talet kommer.

Man pratar samtidigt som man
använder tecken. Tecknen fogas in i
talspråksgrammatiken.
Tecken anpassas efter individen:
Många tecken förenklas.
Teckenanvändarna tecknar inte alltid
”rent” (jämför med små barn som inte
heller talar rent).

TAKK SOM METOD
Tecken används av båda parter:
Omgivningen ska använda tecken hela
tiden! Då får barnet en modell för
TAKK-användande, teckenstimulans
för inlärning och bättre förståelse.
Barnet förstår att tecken är ett
kommunikationssätt.
Tecken används för både förståelse
och uttryckssätt: Liksom man talar till
barnet långt innan det talar börjar man
använda tecken långt innan barnet
själv förväntas använda tecken.
Tecken är en del av språktillägnandet:
TAKK används för att hjälpa barnet få
språkliga färdigheter.
Teckenanvändandet anpassas till
barnets språkliga nivå.
Tecken används bara för nyckelord/
betydelsebärande ord.

Egentligen är det bara orden i vanlig
kommunikation som ska förstärkas
med tecken, alltså naturlig inlärning i
naturliga situationer men med tecken!

VEM SKA FÅ TILLGÅNG
TILL TAKK?
Några tumregler:
•
•

Tecken används tillsammans med tal:
Tecken och tal förstärker varandra.

•
•

Barnet har normal/måttligt
nedsatt motorik men ej gravt
rörelsehinder
Barnet har eller löper risk att få
stora begränsningar i sin
kommunikation
Barnet behöver stöd i sin språktal- och kommunikationsutveckling
Barnet behöver stöd för att
förstå andra.

HUR KOMMER VI IGÅNG?
Kommun och skolledning har det
yttersta ansvaret för individen och
måste bli införstådd med de insatser
som krävs.

i samspel och samtal, inte genom
regelrätt träning.
Alla i omgivningen ska erbjudas
utbildning. Inget barn är hjälpt av att få
kommunicera under en liten del av
dagen eller med några få personer.
Utbildningen ska handla om
kommunikation, språk, språkutveckling, AKK och tecken som AKK,
om förhållningssätt och metodik.
När det är bestämt är det viktigaste att
alla kommer igång och använder
tecken.

En handlingsplan skall upprättas kring
förhållningssätt, teckenanvändande,
hur man skapar kommunikativa
situationer. Viktiga frågor att ställa är:
Vad krävs för förändringar i miljön
för att målen ska kunna uppfyllas?
Hur mycket utbildning och
handledning behöver anhöriga och
personal?
Hur ser kamratsituationen ut?
Finns andra barn som använder
samma kommunikationssätt i
närheten?
Vilka insatser behövs utifrån?
En förutsättning för att barnet ska lära
sig att kommunicera via TAKK är att
det befinner sig i en miljö där
kommunikation stöds och uppmuntras:
en både kommunikativ miljö och en
tecknande miljö.
Tidigt insatt stöd till omgivningen ger
positiva effekter på såväl
kommunikations-, som språk- och
talutveckling. Kommunikation utvecklas

Jämför med vanlig språkutveckling:
Barnet måsta ha tillgång till många ord
från sin omgivning (ett ”språkbad”)
innan det förväntas använda orden
själv! Språkbadet här är tecken och
ord.
TAKK är en metod för att interagera
och lära regler för språk och
kommunikation. De tecken man kan
ska man direkt inflika i sitt tal, i alla
situationer, hela dagen.
Naturligtvis räcker inte några få tecken
utan det bör snabbt bli frågan om en
utökning av teckenförråd hos alla i
omgivningen.
Ju mer barnet ser tecken runt sig desto
troligare är det att barnet kommer att ta
till sig detta sätt att kommunicera!
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