Forældrefolder
om Babytegn

”mere”

Vi håber, at denne folder vil give jer et indblik i, hvad babytegn er og hvad det kan bruges til.

Hvad er babytegn:


Babytegn er en alternativ måde for jer og jeres barn, at kommunikere på.



Babytegn skal ikke forveksles med eksempelvis tegn til tale eller tegnsprog til døve.



Babytegn understøtter det talte sprog. Når jeres barn både hører og ser et ord, giver I det
flere muligheder for at kunne udtrykke sig og flere muligheder for at kunne blive forstået.

BABYTEGN I DAGPLEJEN

I England, er der to kvinder Linda Acredolo og Susan Goodwyn, der har arbejdet intenst med børn
og babytegn, og det er her vi har hentet inspirationen. Babytegn har faktisk altid været der, og er
altid blevet brugt.
Uden at vi egentlig tænker over det, kommunikerer vi alle med babytegn til babyer og til små
børn.
For eksempel bruger vi tegn, når vi synger, når vi vinker farvel og når vi nikker med hovedet, for at
sige ja eller ryster på hovedet for at sige nej osv.

De allermindste børn er faktisk i stand til at kunne kommunikere med deres hænder og forme
tegn, før de behersker det talte sprog.
Det helt unikke er, at børnene ved hjælp af babytegn, kan starte samtalen og formidle deres
tanker, lyster, behov og de kan fortælle om deres følelser - Vi voksne får en helt fantastisk indsigt i
børnenes verden, og med babytegn bliver det hele lidt sjovere
Babytegn kan påbegyndes allerede fra barnets fødsel.
Fra barnet er omkring 6 mdr. vil det selv kunne begynde at bruge babytegn.
Det er typisk i alderen 9-12 mdr. at barnets brug og udvikling af babytegn topper.
Talesproget udvikler sig typisk som en glidende overgang, hvor barnet udtaler ordet samtidig med,
at det bruger tegn.
I takt med at barnets talesprog udvikles, forsvinder tegnene et for et.
Man kan sige, at det er barnet, der sætter dagsordenen for, hvor længe der benyttes tegn.
Børnene holder op af sig selv, når de ikke længere oplever, at det er nødvendigt for at kunne gøre
sig forståelige.
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Formål med babytegn:

Babytegn vil åbne en helt ny form for kontakt og nærvær med jeres barn. Barnet vil hurtigt finde
ud af, at
tegnene giver mening.
I vil blive overrasket over, hvor hurtigt barnet tager tegnene til sig.
Babytegn er med til at øge barnets selvværd, idet det nu har flere muligheder for at kunne
udtrykke sig.

Der ligger meget anerkendelse i kontakten med børnene ved at bruge babytegn. Børnene udvikler
troen på, at det nytter at udtrykke sig, og at de bliver set og forstået. Der kommer også
automatisk nærvær i kommunikationssituationen, fordi tegnene kræver, at man har øjenkontakt,
og at begge parter bruger tid på at forstå hinanden.
Babytegn stimulerer den sproglige udvikling.
Det vil sige, det forbedrer kommunikationen, fremmer taleindlæringen og stimulerer den
intellektuelle udvikling. Fakta er, at bruges der babytegn fra de er helt små, vil det fremme det
talte sprog.

Babytegn handler både om at benytte de tegn, barnet allerede bruger, og ligeledes handler det om
at introducere nye tegn for barnet.
Det er vigtigt, at vi som voksne er rollemodeller og bruger tegnene igen og igen, sammen med det
talte sprog. Barnet bliver derved kendt med tegnene sammen med ordene, og barnet oplever
derved, at det bliver set, hørt og også forstået.
Det vil sige, at babytegn fremmer kommunikationen mellem dig og dit barn.

Babytegn er også med til at reducere frustrationer mellem jer og jeres barn men samtidig
reducerer babytegn også frustration og konflikter børn imellem.

BABYTEGN I DAGPLEJEN

Hvordan griber vi det an:

I dagplejen har vi valgt at starte med 3 fælles tegn.
Målet er, at alle dagplejere og børn får kendskab til 15 fælles tegn.
Målet er at de skal bruge dem i hverdagen i dagplejen.

Disse tegn vil dagplejen gerne introducere jer for og også opmuntre jer til at bruge i samspillet
med jeres barn, når I er sammen.

Et barn der trives, er et barn, der bliver, set – hørt og forstået!

Kontakt
Vil du vide mere så kontakt:
Langeskov/Marslev/Birkende/Rynkeby
Jette Freisleben
6515 1184
Eva Holm
6515 1185
Kerteminde/Munkebo/Hindsholm
Christina M. Christensen 6515 1183
Charlotte Andersen
Kirsten Mørup

6515 1186
6515 1187
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