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Tecken Som Stöd
För barn med sen språkutveckling
Referat hämtade från Internet

Tecken hjälper språkutvecklingen.
Det är lättare att teckna med händerna än att tala,
och på så sätt kan barn utveckla ett ordförråd och
kommunicera i tidig ålder. Det är bra i synnerhet
för barn med sen talutveckling och det är även
stimulerande för barnet att kunna göra sig förstådd
och få respons.
När man tecknar använder man grovmotorik, alltså
händerna, men när man pratar då använder man
finmotoriken. Och grovmotoriken utvecklas före
finmotoriken.

Intervju med logoped Alexandra RönnlundRuths. Reporter: Anahita Ghazinezam.
Lyssna eller läs intervjun i sin helhet

Teckenalfabetet hjälper hörande barn att
lära sig läsa mycket snabbare.
Tecken som stöd till talet gör att de kan använda
både sin grovmotorik och sitt bildminne, samtidigt
som de får röra på sig.
Elva glada sexåringar sitter på runda pallar kring
en rund, blå matta. De fnissar och knuffas och har
massor med pirr i sina små kroppar. ir alldeles tyst.
Koncentrationen är total. Det är teckenspråksträning
på gång.

Ett förträffligt stöd för språkstörda barn.
Att använda tecken som stöd TSS har visat
sig vara ett alldeles förträffligt sätt att stödja
språkstörda barns språkutveckling. Handrörelsen
utgör en symbol, en bild och det gör att också
bildseendet stimuleras. Att teckna tränar också upp
finmotoriken.

– Vi börjar med en ko, säger Maths Pehrsson.
Alla tecknar ko. Sen tecknar de älg, kanin, katt,
hund och häst. Inget tecken verkar svårt. Armarna
far i luften och benen sparkar av ren förtjusning.
– Hur tror ni att man tecknar noshörning? frågar
Maths Pehrsson. Barnen gissar nästan exakt rätt
hur tecknet ser ut.
Sen kör de hela alfabetet tillsammans. De skanderar
högt, samtidigt som de tecknar, bokstav för
bokstav. Och alla tittar inte ens på läraren, de kan
bokstäverna utantill både med munnen och med
hand.

Kerstin Harnesk
Hägerns förskola
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Dataprogram med språkträning och TSS.
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