
Babytegn 
  

Børns håndmotorik kan vise tegn tidligere end deres 

mundmotorik kan formulere ord.  

Med babytegn kan man langt tidligere og bedre kommunikere 

med de helt små børn. Uden tegn kan det tage lang tid at gå og 

vente på et forståeligt sprog og hvorfor egentlig gå og vente på 

det – det ligger jo lige ved hånden.  

Vi siger tit når vi kigger på de små børn ”gad vide hvad der foregår inde i det lille 

hoved” og netop det bliver børnene i stand til at vise os, når vi giver dem tegn som 

supplement til det verbale sprog.  

Det er uden diskussion meget nemt at lære – børn ned til 8mdr. kan lære det.  

I forvejen ligger det meget naturligt at vise børnene tegn når man f.eks. synger lille  

Peter edderkop for dem og hvorfor ikke også vise dem tegn når man taler med dem. 

Hverdagen er, med alt hvad den indeholder, lige så vigtig at tydeliggøre for de små 

børn som sangteksterne er.  

Tegnene giver børnene bedre mulighed for at forstå den voksne og for selv at 

udtrykke sig og er desuden og ikke mindst med til at bane vejen for den kommende 

verbale kommunikation.  

Det er fint at starte med at vise børnene tegn når de er 6-8mdr. men også børn på 1 

½ år vil have stor glæde af at starte op på babytegn.   

Det er blot at gå i gang – der findes eksempelvis bøger med babytegn på biblioteket 

og i boghandlen samt kurser at få timers varighed. Det er vigtigt at vælge et 

tegnsæt der netop har taget højde for det lille barns håndmotorik, da det ikke nytter 

at give det lille barn tegn som end ikke hånden evner at udføre.   

Helt automatisk vælger børnene tegnene fra ord for ord når de oplever at de voksne 

forstår deres verbale udtryk.  

At se sin baby anvende sit første tegn er lige så 

stort som at se barnet tage sit første skridt.  
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