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Teckenkurs
Nästan lika viktigt som att du som personal kan teckna med dina brukare är det att brukar-
na kan få se tecken i andra sammanhang. Vi har därför gjort några DVD-filmer med korta 
avsnitt - både med tal och tecken - som kan ge er en trevlig stund med tecken tillsammans.

Teckenkul

Varje Teckenkul innehåller 15 korta 
videofilmer med tal/sång och tecken. 
Filmerna passar personer i de olika åldrar.

Teckenalmanackan är ett sätt att 
dagligen synliggöra tecken och 
teckenanvändning på ert jobb. 
Samtidigt är det en webb-baserad, lågintensiv 
teckenkurs. Avsätter ni ungefär en timme i veck-
an under ett år, så omfattar ert teckenförråd efter 
den tiden ungefär 600 tecken. 

Grundkurs teckenkommunikation (TAKK) 
Växjö 7 - 8 maj  2019

Teckenalmanackan

Teckenmaterial

Mer information och beställning:

www.teckenbutiken.se
En del Tecknologen AB
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Teckenbutiken

Teckentuben innehåll-
er i dagsläget över 
100 videofilmer med 
tecken och tal/sång. Filmerna är för 
alla åldrar och innehåller både filmer 
som kan användas för utbildning i 

förskola och skola, 
och filmer som ”bara” är ren un-

derhållning. Registrera dej på  
www.teckentuben.se för att se alla 
filmer gratis under fem dagar. 



Mer än bara tecken - verktyg och tips!
Våra teckenkurser ger dej inte bara ett stort 
och användbart teckenförråd, som du direkt 
efter avslutad kurs kan använda i ditt jobb, 
utan ger dej också en god teoretisk kunskap 
om hur du kan använda tecken på rätt sätt 
för att utveckla kommunikationen för dina 
brukare. 

Kommunikationsträning ger färdighet!
För att tecknandet ska fungera på ditt jobb 
behöver du på kursen träna på att använda 
tecken i olika situationer - därför är detta en 
viktig del på våra kurser. Efter kursen kan 
du kommunicera på ett mycket bra sätt med 
hjälp av tecken - både avläsa och teckna själv! 

Repetitionskurs på nätet ingår! 
Efter avslutad kurs får du en inloggning till 
vår repetitionskurs på nätet.
Där kan du under tre månader fritt se, slå upp 
och repetera alla tecken, uttryck och stycken 
som vi gick igenom. Dessutom kan du här se 
kursledarens alla genomgångar från kursen. 

Många som behöver tecken?
Är ni flera på din arbetsplats som behöver 
tecken så kan en eller flera kursdagar på plats 
hos er vara ett bra och kostnadseffektivt sätt 
att ordna teckenutbildning för er.
Kontakta oss - vi genomför utbildningsdagar 
för olika verksamheter över hela landet!

Kursen är en professionell utbildning främst för personal som behöver använda 
teckenkommunikation (TAKK) i sitt arbete med barn, unga eller vuxna med utveck-
lingsstörning, språkstörning eller liknande.  
Efter kursen har du ett stort och användbart teckenförråd och dessutom en god 
teoretisk grund att stå på när det gäller att använda tecken på ett effektivt och bra sätt.
Kursen är en grundkurs, men även du som sedan tidigare har erfarenhet av att  
teckna kommer att ha stor behållning av utbildningen.

”Jag har aldrig haft så roligt och varit med om en så givande tecken-
kurs! Trodde aldrig jag skulle kunna lära mej så mycket på bara några 
dagar, men - det gick!
Kursledaren, Håkan, var mycket pedagogisk och han lärde ut på ett 
sätt som fick oss att förstå från första början.
Han fick timmarna att rusa iväg och man ville aldrig att dagarna 

skulle ta slut. Jag blev så fascinerad av hans sätt att beskriva och 
lära ut tecken och hur självklart det egentligen är att vi alla ska ha detta 

kommunikationssätt med oss i vårt arbete. 
Jag fick med mig en massa kunskap om tecken och teckenanvändning och kan äntligen 

kommunicera mer och arbeta med att utveckla kommunikationen vidare!”

”Behöver man gå kurs för att använda tecken?”

Att teckna
För att kunna använda tecken för att utveckla 
andras kommunikation är det bra att få tips 
och råd om hur man kan gå tillväga. Som 
personal behöver du ha ett adekvat tecken-
förråd och kunna använda det på rätt sätt. På 
min kurs får du lära dej de olika tecknen, men 
får också tips och råd om hur du kan använda 
dem. Du får dessutom träna dej praktiskt på att 
använda tecknen i kommunikation med andra.
Den förmågan är avgörande för din framgång i 
teckenarbetet på ditt jobb.

Teckenböcker, appar och datorprogram, där du 
kan slå upp tecken för olika ord är bra komple-
ment till en kurs, men ger dej inte den träning 
i att kommunicera med tecken som du behöver 
för att aktivt kunna använda tecken i ditt arbete 

på rätt sätt.
En app eller bok visar inte heller alltid på alter-
nativen. Visste du till exempel att BO tecknas 
olika om det betyder ”fågel-BO” eller om det 
betyder att ”BO i hus”? 
Att ”STÄLLA-FRAM” tecknas olika beroende 
på vad det är man ställer fram och att tecknet 
SLUT tecknas på 
olika sätt bero-
ende på om du 
menar  
”Jag är helt slut” 
eller  
”Dagen är slut”? 
En Tecknologen-
kurs lär dej varför 
det är så, hur du 
ska välja rätt tecken och varför det är viktigt.
På en kurs träffar du också deltagare från 
många andra verksamheter, som ger dej en 
möjlighet till ett bra 
erfarenhetsutbyte.

Åsa Tryggvesson har gått Tecknologens grundkurs och är nu teckenansvarig på sin arbets-
plats. 

VÄX919 Grundkurs 2 dagar 7 - 8 maj 2 250:-
Teckenkurs i Växjö

Mer information och anmälan på 
www.tecknologen.se/vax919 
eller ring 0511 - 290 18 / 0705 - 66 48 22

  info@tecknologen.se   0511 - 290 18 eller 0705 - 66 48 22

Håkan Ernklev, Tecknologen AB
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Pris exkl. moms, inkl. material och fika. Deltagare som ev. betalar kursavgiften själv får 20% rabatt = pris ovan är för dessa inkl moms

Att  gå min professio-
nella teckenutbildning 
kommer att utveckla 
ditt arbete med tecken 
och därmed också 
din och dina brukares 
kommunikation. 
Jag lovar att du kommer att ha stor nytta av 
kursen under lång tid. 
Välkommen att höra av dej till mej om du funde-
rar över något om kurserna eller om att teckna!


