
Dag 9

-Du skulle ha sett henne Kissen, s
krattar Knut när han återberättar 

den dråpliga händelsen med Klara och 

sparken för Kissen dagen efter. 

-Mjau, svarar Kissen intresserat. 

-Precis! svarar Knut -Hela hon var 
täckt av snö som en riktig snögubbe, skrockar Knut

. 

Efter att ha myst en stund framför brasan med Kissen i knät är Knut redo att
 möta ytterligare en 

dag av paketletande och i dag vet
 han faktiskt det perfekta ”leta-p

aket stället”. Den gamla ladan bakom 

Tomten Nisses renstall. Väl framme vid stallet står där en tomte han aldrig sett förut. 

-Hej! Jag letar efter ett paket, sä
ger Knut till den främmande tomten.

Den nya tomten ser vänligt på Knut och börjar
 vifta med händerna. 

Knut ser förbryllad ut och upprep
ar sig en gång till. -Jag letar efte

r ett paket och vill gå in i Nisses
 

Lada, är han här någonstans? 

Den främmande tomten sträcker då upp händerna mot munnen för som att visa att han inte kan prata, 

och precis efter sätter han på sam
ma sätt upp händerna mot öronen för att visa att han int

e heller 

hörde ett ord av vad Knut just sa
gt. 

-Åh, jag förstår, säger knut och bö
rjar i stället peka på Nisses lada o

ch i samma sekund ser han Nisse 

komma ut från ytterdörren. 

-Hej Knut, jag ser att du träffat m
in nya stallpojke Sunde. Han hör i

nte vad du säger men han kan läsa 

på dina läppar om du talar tydligt, säger han och läg
ger armen om pojken. 

-Jag letar efter borttappade paket
 och skulle gärna vilja titta in i din

 lada och se om det finns där, säger 

Knut så tydligt han kan, tittandes 
på de båda tomtarna framför honom.

Sunde börjar genast vifta med händerna och dra lite i Knuts t
röjärm, som om han ville visa Knut något. 

Och Knut går efter den uppspelte 
pojken in i ladan och där på ett b

ord ser han ett paket. 

Adresserat till: Astrid Lundberg, Va
lstigen 6B, Frösundaby. 

-Vilken hjälte, tack! säger Knut. Då
 tar Sunde upp händerna och teck

nar varsågod tillbaka till Knut. 

Efter lite kaffe i magen och en lång pratstund med Sunde och Nisse går nu Knut 
hem nöjd till stugan. 

-Kolla här, säger han till Kissen oc
h sätter upp händerna för att visa

 katten att han lärt sig teckna båd
e 

katt och tack. Eller var det hund o
ch tack? 

-Jag får gå tillbaka till Sunde och 
höra efter, säger han högt till katt

en som lagt sig till rätta i sin korg 

vid den sprakande öppna spisen. 

-Bara 13 paket kvar nu, säger Knu
t för sig själv innan han nickar till

 i den stora fåtöljen framför brasan.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Förklara för barnen att teckenspråk 
är ett språk som kan uppfattas med 
synen.

• Skriv ut bifogade ark eller visa på dem på storbild, låt barnen lära sig att stava till sitt egna namn.

• Deltagare

Kan du teckna? Stärk kommunikationen med AKK.
AKK (TAKK) är en metod som används för att stödja  
kommunikation. Det är inte detsamma som svenska  
teckenspråket, men bygger på dess tecken.

• Fråga om det är någon av barnen som kan  
teckenstöd eller teckenspråk.

Visste ni att..
..det svenska teckenspråket och andra teckenspråk (det är olika i olika länder) är fullständiga språk med 
egen uppbyggnad, egen grammatik och teckenföljd.

Lära sig mer?
På spsm.se kan ni söka efter fler fina ritade tecken: https://www.spsm.se/laromedel/ritade-tecken/

Alternativa uppgifter:

Jul Älg

https://www.spsm.se/laromedel/ritade-tecken/
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