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”De 7 frågorna”

• Vad ska jag göra nu?

• Var ska jag vara?

• Med vem ska jag vara?

• Hur länge ska det hålla på?

• Vad ska hända sen?

• Vad ska jag ha med mig?

• Varför ska jag göra det? / vad är 

meningen?

?



Start-kit:

• ”7 frågorna”

• TAKK: Lilla snigel

• TAKK: Fem små apor

• Sinnenas sagostund, exempel

• Bokdansa, länk

• Sagopåse/rekvisita

• Avslutande massagesaga

Pratamera.wordpress.com



TAKK-

Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation

• För hörande personer med språkstörning

• TAKK stärker och kompletterar det talade språket – tala och

teckna samtidigt!

• De ”viktigaste” orden tecknas (du väljer)

• Det är motoriskt lättare att teckna med händerna än att forma 

ljud med munnen

• GAKK- Grafisk AKK t.ex. Bliss, Pictogram m.m.



Hur lära sig TAKK?

• Kurs med lärare är bästa starten!

• App/webb: TSP lex (gratis 

teckenspråkslexikon)

• Repetera: Böcker med tecken –

(nyinlärning rekommenderas inte 

från enbart ritade tecken)

• http://habilitering.se/habiliteringe

ns-resurscenter/kommunikativt-

och-kognitivt-stod/material-att-

ladda-ner/tecken

http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/kommunikativt-och-kognitivt-stod/material-att-ladda-ner/tecken


Lilla snigel

TAKK sånger sammanställda av Mia Grönlund, bilder hämtade från Bildbas Tecken (CD-rom)



5 små apor

Ur: Små rim och ramsor, Hatten förlag



Sinnenas sagostund

Promenad av Lotta Olsson och 

Maria Jönsson

Kartonghus med fönster:

• Lilla fönstret: känna mjukt tyg,

• Runda fönstret: vattenkanna,  känna 

vatten och slime

• Stora fönstret: dofta kaffe, fjärrkontroll

• Smala fönstret: känna spikar, skrot och 

tejptrassel, 

• Gamla fönstret: spela på 

musikinstrument, discolampa

• Öppna fönstret: dofta mossa och jord, 

smaka blåbär



Sinnenas sagostund - vårtema

Vi sår ett frö av Lisa Possne-

Frisell

SSB-producerade taktila bilderböcker i 

samråd med konsulter och formgivare som 

arbetar taktilt.

Till boken Vi sår ett frö ingår ett ljudspår. 

Lyssna genom att scanna QR-kod

Känn och dofta: frö, kruka, jord, vatten, 

blomma.

Ovan: SSB:s taktila böcker i tyg från 2018



Rekvisita/ sagopåse

”Fem fina fåglar satt på en gren 

och en flög iväg, då var det bara 

1, 2, 3, 4 – fåglar kvar”

Material: toarullar + tyg m.m.



Rekvisita/sagopåse

Sagan om vanten:

• Gubbe + hund

• Mus - funnit sig ett hus

• Groda - den runda och den goda

• Hare - skuttar på skaren

• Räv - kjol så snäv

• Varg - aldrig arg

• Gris/vildsvin - betar och allt

• Björn - far som inga tofflor har



Massagesaga  

• ”Det var en gång ett sommarland 

där solen lyste varm och skön 

och värmde alla blommorna och 

träden, djuren och människorna. 

• En dag täcktes himlen av många 

stora, tjocka moln. Så stora var 

molnen att solen inte syntes mer.

• Det började blåsa. Först lite 

grann, men sen allt mer och mer. 

Träden vajade och bladen 

virvlade i vinden.”

Ur: Må bra i förskolan av Ylva Ellneby



Forts…

• ”Det började regna. Regnet öste 

ner. Det blev blött och stora 

vattenpussar överallt som 

barnen hoppade i.

• Sedan blev det kallare och 

vintern tog vid. Regnet blev till 

snö. Mjuka snöflingor dalade 

sakta till marken. Allting blev vitt 

och vackert och det blev alldeles 

tyst. 

• Det enda man kunde se var en 

liten kissekatt som klättrade upp, 

och en till, och en till som satte 

sig och började spinna. Där satt 

de små katterna tills vårsolen 

åter kikade fram och värmde upp 

jorden en gång till.”

Ur: Må bra i förskolan av Ylva Ellneby



Bokdansa

Ett SSB-projekt med syfte att visa 

på olika sätt att läsa och berätta. 

Koreografer och musiker 

anlitades. Handledning finns.

Länk till metodmaterial på SSB:s 

webbsida:

https://biblioteket.stockholm.se/att

-anv%C3%A4nda-

biblioteket/f%C3%B6r-

pedagoger/grundskola/bokdansa#

main-content

https://biblioteket.stockholm.se/att-anv%C3%A4nda-biblioteket/f%C3%B6r-pedagoger/grundskola/bokdansa#main-content

