
Tala med Tecken 
Tala	  med	  tecken	  har	  sitt	  ursprung	  i	  ett	  
projekt	  om	  AKK	  som	  jag	  bedrev	  (med	  stöd	  från	  
Arvsfonden)	  i	  anslutning	  till	  min	  tjänst	  som	  
logoped	  på	  habiliteringen.	  	  Det	  saknades	  då	  
(1989)	  material	  som	  kunde	  användas	  vid	  kurser	  
i	  teckenkommunikation,	  som	  det	  som	  nu	  kallas	  
tecken	  som	  AKK	  benämndes	  då.	  Kursmaterialet	  
utformades	  så	  att	  det	  skulle	  vara	  lättillgängligt	  
och	  tilltalande	  både	  för	  föräldrar	  och	  
förskolepersonal,	  som	  genom	  materialet	  
förväntades	  lära	  sig	  ord	  och	  uttryck	  som	  de	  
sedan	  kunde	  använda	  i	  det	  vardagliga	  samspelet	  
med	  barnen.	  Att	  berätta	  sagor	  och	  sjunga	  sånger	  
med	  teckenstöd	  tillsammans	  med	  barnen	  var	  
också	  en	  del	  av	  metodiken.	  	  

När	  kursmaterialet	  Tala	  med	  tecken	  kom	  till	  
1990,	  var	  det	  unikt	  i	  sitt	  slag.	  Nu	  finns	  det	  
mycket	  mer	  att	  välja	  mellan,	  till	  glädje	  för	  små	  
och	  stora	  användare	  av	  Tecken	  som	  AKK.	  Men	  
ännu	  står	  sig	  innehållet	  i	  kursmaterialet,	  och	  de	  
klassiska	  barnvisorna	  i	  Sånger	  med	  tecken	  är	  
fortfarande	  lika	  aktuella.	  Det	  som	  påverkats	  
mest	  av	  tidens	  gång	  är	  Sagor	  med	  tecken,	  som	  
därför	  har	  utgått.	  	  

Under	  många	  år	  såldes	  Tala	  med	  tecken	  via	  
Landstinget	  Halland,	  men	  2005	  tog	  jag	  över	  
rättigheterna	  och	  sålde	  delar	  av	  materialet	  via	  
www.bittech.se.	  Vissa	  delar	  är	  fortfarande 
tillgängliga	  för	  gratis	  nedladdning.	  	  
Hoppas	  det	  ska	  vara	  till	  glädje	  och	  nytta!	  	  	  	  	  
Bitte	  Rydeman 

Sånger med tecken fanns som VHS och DVD.

I	  Sånger	  med	  tecken	  sjunger	  och	  tecknar	  Bitte	  
Rydeman	  och	  Marita	  Falkmer	  till	  21	  barnvisor.	  
Följande	  sånger	  ingår:	  

• Ingen	  bil	  på	  vägen
• Hjulen	  på	  bussen
• Vyssa	  lulla	  litet	  barn
• Vart	  ska	  du	  gå
• Dansa	  min	  docka
• Fel	  sko
• Någon	  gånglåt
• Färgerna
• Björnen	  sover
• Lille	  katt
• Var	  bor	  du	  lilla	  råtta

• Vipp-‐på-‐rumpan-‐
affären

• Årstiderna
• Blåsippor
• Gå	  i	  solen
• Om	  det	  börjar

regna
• Vattenvisa
• Vintervitt
• Nej	  se	  det	  snöar
• Luciasången
• Julafton

Material	  för	  nedladdning:	  (pdf-‐filer.	  Kräver	  
Adobe	  reader)	  
Teckenkommunikation	  i	  förskolan,	  
	  projektrapport	  från	  1990	  (200	  kb)	  
Tala	  med	  tecken,	  kursbok,	  del	  1	  (5,9	  Mb)	  

Tala	  med	  tecken,	  kursbok,	  del	  2	  (5,7	  Mb)	  

Sånger	  med	  tecken,	  teckenblad	  (1,6	  
Mb)	  (Ersätter	  boken	  Sånger	  med	  tecken,	  som	  
innehöll	  sångtexter	  och	  teckenillustrationer)

Materialet Tala med tecken finns inte längre 
att beställa.



Teckenillustrationerna	  var	  hämtade	  från	  "Bliss-‐
tecken-‐svenska	  ord"	  som	  gavs	  ut	  av	  RPH-‐Hör	  
(nuvarande	  SPSM)	  och	  publicerades	  med	  tillstånd	  
från	  dem.

Sagor	  med	  tecken	  (har	  utgått)	  
Sagor	  med	  tecken	  innehåller	  
teckenillustrationer	  till	  9	  svenska	  
barnböcker.	  Den	  har	  54	  sidor	  och	  innehåller	  
drygt	  300	  tecken.	  För	  varje	  sida	  i	  
barnböckerna	  ges	  exempel	  på	  nyckelord	  som	  
kan	  tecknas	  och	  dessa	  illustreras	  med	  
tecknade	  bilder	  och	  beskrivningar	  av	  tecknens	  
utförande.	  	  

Boken	  var	  ursprungligen	  ett	  komplement	  till	  
videon	  Sagor	  med	  tecken,	  som	  också	  har	  
utgått.  

Sagor	  med	  tecken	  utgick	  från	  följande	  böcker:	  
• Max	  balja	  av	  Barbro	  Lindgren	  och	  Eva

Eriksson
• Max	  lampa	  av	  Barbro	  Lindgren	  och	  Eva

Eriksson
• Lisen	  kan	  inte	  sova	  av	  Kaj	  och	  Per	  Beckman
• Kalle	  går	  ut	  av	  Birgitta	  Gedin	  och	  Per	  Åhlin
• Kalle,	  sov	  gott!	  av	  Birgitta	  Gedin	  och	  Per

Åhlin
• Hjälpa	  till,	  sa	  Pulvret	  av	  Inger	  och	  Lasse

Sandberg
• Låna	  den,	  sa	  Pulvret	  av	  Inger	  och	  Lasse

Sandberg
• Emma	  Tvärtemot	  av	  Gunilla	  Wolde
• Flickan	  som	  inte	  ville	  gå	  till	  dagis	  av	  Siv

Widerberg	  och	  Cecilia	  Torudd 

    Ur	  videon	  Sånger	  med	  tecken.	  Bitte	  och	  Marita	  
	  	  	  	  	  	  sjunger	  Vipp-‐på-‐rumpan-‐affären 

Tala	  med	  tecken	  är	  en	  kursbok	  i	  
teckenkommunikation	  (Tecken	  som	  AKK).	  
Boken	  har	  58	  sidor	  och	  är	  indelad	  i	  två	  delar.	  

Del	  1:	  Teori	  och	  praktiska	  råd	  
Här	  ges	  en	  bakgrund	  till	  varför	  man	  lär	  
hörande	  barn	  med	  språk-‐	  och	  talsvårigheter	  
att	  använda	  tecken.	  Den	  svarar	  på	  många	  av	  de	  
frågor	  föräldrar	  och	  förskolepersonal	  ställer	  
sig	  när	  de	  ska	  börja	  använda	  tecken	  med	  barn.	  

Del	  2:	  Kurs	  om	  10	  lektioner	  Kurs	  i	  
teckenkommunikation	  uppbyggd	  kring	  de	  9	  
sagor	  och	  21	  sånger	  som	  finns	  i	  Sagor	  med	  
tecken	  och	  Sånger	  med	  tecken.	  Varje	  gång	  går	  
man	  igenom	  en	  barnbok	  och	  två	  sånger.	  
Dessutom	  lär	  man	  sig	  grundläggande	  tecken	  
för	  olika	  ämnesområden:	  mat,	  kläder,	  
leksaker,	  känslor	  etc.	  Totalt	  innehåller	  hela	  
kursmaterialet	  drygt	  500	  tecken,	  varav	  430	  
finns	  illustrerade.	  Tecknen	  som	  lärs	  ut	  är	  
konventionella	  tecken	  från	  de	  dövas	  
teckenspråk.	  För	  en	  del	  tecken	  finns	  det	  
förslag	  till	  anpassningar	  och	  förenklingar.	  


