
 
 

   

 

 

  

 

Använd tecken och gester!    

Långt innan barn börjar prata använder de sina kroppar för att visa vad de vill!  
Det är ett naturligt och effektivt sätt att komma igång med kommunikation och 
språkutveckling, och det är något som vi vuxna kan uppmuntra genom att vi  

också använder mycket gester eller tecken när vi pratar. Att teckna till hörande  
barn så här har många namn: TAKK, tecken som stöd, babytecken…  

 
Att tecken är bra för barns språkutveckling beror på flera saker:   

 Dels pratar man automatiskt långsammare och tydligare när man tecknar,  
och de viktigaste orden i det man säger blir markerade av tecknen. Det gör  
det lättare för barnen att ta in och bearbeta det som sägs.  

 Tecknen är också lättare för barn att lära sig än talade ord, både för att de  
är mer konkreta och ofta liknar det de symboliserar och för att de är lättare  

att få till rent motoriskt. Det gör att barnen snabbare kommer igång med  
att uttrycka sig och kommunicera mer, vilket i sig är språkstimulerande. 

 

Hur gör man? 
Man pratar som vanligt men tecknar de viktigaste orden i det man säger.  

Tecknen kommer ur svenskt teckenspråk, och dem kan man t ex hitta via  
teckenlexikon på internet och i appar som teckna.se. Det finns också kurser  
man kan gå för att komma igång. Barnen lär sig tecknen genom att se oss  

vuxna använda dem, men man kan också hjälpa barnen genom att ta deras  
händer och visa hur man gör ett tecken. 

 
Tänk om barnet inte börjar prata då? 
Ett barn som är redo att tala väljer alltid att lämna tecknen och prata istället,  

att prata är så mycket enklare och snabbare än att teckna. Men med tecken  
ger man barnet tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig innan talet  

kommer!  
 
Mer om tecken: 

På www.snicksnacksnoken.se finns en länksamling som leder till mycket bra  
information om tecken som t ex: 

www.teckna.se – där man kan skriva ut egen teckenbok under material! 
www.ritadetecken.se – ett teckenlexikon på nätet 
www.hattenforlag.se – som har en nätbutik med mycket teckengrejer, som: 

             

Lilla boken om tecken        Teckenhatten              Barnböcker med tecken 

Och på bibliotek finns ofta en Äppelhylla som kan ha bra böcker med tecken  

– be dem beställa hem annars!  

http://www.snicksnacksnoken.se/
http://www.teckna.se/
http://www.ritadetecken.se/
http://www.hattenforlag.se/

