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– et tegn- og språkkurs
Ett skritt foran består av fem kurstrinn. Det overordnede målet med kursrekken er å skape et 
utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den dag-
lige kommunikasjonen. Målet er å inspirere personer i barnets daglige omgivelser til å bli gode 
modeller slik at det blir mer og mer interessant for barnet og dem selv å bruke tegn. 

De gode modellene veileder barnet til fortsatt språklig utvikling ved at de med sin egen tegn-
bruk tydeliggjør neste utviklingstrinn i barnets språkutvikling. Det er i kommunikasjon med en 
mer kompetent tegn- og språkbruker at barnet tilegner seg tegn – og utvikler språket. Det er i 
gapet mellom hva barnet kan og hva det kan klare med litt hjelp fra den «kompetente andre» at 
barnet lærer. 

Ett skritt foran tar utgangspunkt i barns naturlige språkutvikling, og legger til rette for at tegn 
kan støtte barnets  talespråklig utvikling  til et språknivå som tilsvarer en gjennomsnittlig fem 
– seksåring. Det betyr at trinn 1 viser vei til de første ordene, trinn 2 viser vei til de første enkle 
setningene, trinn 3 viser vei til mer avanserte setninger og språkbruk, og trinn 4 viser vei til et 
språknivå som tilsvarer språknivået til en gjennomsnittlig 4-5 åring. 

Innhold og pedagogikk ligger innenfor rammen for Karlstadmodellens tanker om språk, 
språkutvikling og språktrening. De fem kurstrinnene i Ett skritt foran bygger på hverandre. Når 
man velger hvilket kurstrinn som er aktuelt, er det alltid barnets nivå man skal gå ut fra og ikke 
sitt eget. Ett skritt foran handler nemlig om å ligge akkurat ett skritt foran barnet. Det gjelder å 
være den gode modellen som viser veien til videre språklig utvikling.

Ett skritt foran – Trinn 1
Trinn 1 viser vei til barnets første ord. Vi jobber med tegnsanger, regler og pekebøker, og vi 
lærer oss ord og uttrykk som passer til barnet som er på førspråklig nivå. Vi fokuserer på det lille 
barnet som person, følelser, behov, egenskaper, aktiviteter, oppmerksomhet og lek. Vi øver på å 
forsterke tegnene med overdrevne bevegelser og ekstra tydelig mimikk.

Ett skritt foran – Trinn 2
Vi bygger ordforråd og lærer oss tegn for å avlese de viktige ordene i en setning. Vi fokuserer på 
barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatikalske  utvikling (tilsvarer gjennom-
snittlig språknivå for et barn mellom  11-24 måneder). Vi øver oss på å sette tegn til de viktigste 
ordene i hver setning.

Ett skritt foran – Trinn 3
Vi lærer oss enda flere ord, men aller mest øver vi på å sette tegn til alle ordene i hver setning. Vi 
fokuserer på barnet som allerede kombinerer tegn til korte setninger og som er på vei til å lære 
seg hovedsetninger med "rett ordstilling"(gjennomsnittlig språknivå for barn 2-3 år). Vi øver på 
å tegnsette alle ordene i setningen.

Ett skritt foran – Trinn 4
Her tilpasser vi vår tegnbruk slik at tegnene følger samme grammatiske regler som i tale. Vi 
fokuserer på barnet som selv bruker tegn på samme grammatikalske nivå som barn på 2.5- 4 
år pleier å snakke.. Vi øver oss på å sette tegn til alle ord og alle ordbøyninger i setningen for å 
visualisere et komplett språk.

Ett skritt foran – Trinn 5
Nå øver vi videre på å få flyt i tegnføringen. Vi øver på å formidle og avlese tegn med fokus på 
boklesing og fortellinger med tegn i et skolemiljø.

ETT SKRITT
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Kursets mål

Tegnkurset Ett skritt foran 1 handler om hvordan vi voksne kan skape et utviklende tegn og kom-
munikasjonsmiljø for barn som befinner seg på et førspråklig nivå i sin språkutvikling. Dette 
tilsvarer det som skjer i det første leveåret for de fleste barn. Kursopplegget kan selvfølgelig også 
brukes for unge eller voksne som befinner seg på det samme språklige utviklingsnivå, men da 
må kursinnhold og materiell tilpasses til disses erfaringer og livsinnhold. 

De voksne som finnes i barnets, den unges eller den voksnes daglige omgivelser skal inspireres 
til å bli så gode modeller at det blir interessant for både barnet, den unge eller den voksne å 
bruke mer og mer tegn.  De gode modellene "coacher" også til språkutvikling ved å bruke tegn 
på en slik måte at neste trinn i språkutviklingen blir tydelig. De møter barnet på en støttende, 
oppmuntrende og respektfull måte i den daglige kommunikasjonen.

Kursets innhold
Tegnkursets innhold rettes mot personer i barnets, den unges eller den voksnes sosiale nettverk. 
Hensikten er at de skal:
• forstå verdien av et utviklende tegnmiljø og hva som menes med en god samtalepartner - 

alt i forhold til individet og hans/ hennes situasjon.
• få innsikt om konseptet ett-skritt-foran samt kompetanse til å handle ut fra  dette konseptet 

– alt i relasjon til individet.
• få støtte til å trene opp tegnferdigheter - både å avlese og produsere i ulike typer 

pragmatiske funksjoner. Etter prinsippene i ett-skritt-foran og i relasjon til individets 
behov og interesser.

Kursmateriell
Kurslitteratur:

• Hefte for kursdeltagere
• DVD med tegnsanger og tegnregler
• www.ettskrittforan.no

Kjøpte pekebøker eller enkle pekebøker som lages i løpet av kurset. Disse hjemmelagde pekebø-
kene kan gjerne være "føle"bøker og ha tegnillustrasjoner til hvert bilde. 

Tegnressurser:

• Babytegnboka (Sørlandet kompetansesenter)
• Lommetegn (Ups and Downs Østfold)
• Ordboken (Aschehoug)
• www.minetegn.no

Bøker om tegn:

• Tegn for alle, en vei til talespråket. Nina Braadland. Gyldendal akademisk forlag.
• Lilla boken om tecken. Svensk bok. Hatten forlag.

Kursportfolio; materiell til kursdeltagarna som deles ut av kurslederen

• DVD med tegnregler
• Deltagerkopier av PP presentasjoner
• Arbeidsark

Det er en fordel om deltagerne har en perm å sette kursdokumentene i. I det siste kursmøtet blir 
det en oppsummering, som baserer seg på kursdokumentene.
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Kursets struktur

Kurset omfatter totalt 25 timer, fordelt på 7 samlinger. Kursets opplegg presenteres i følgende 
tabell.
Man kan selvfølgelig tilpasse kurset etter deltagernes behov og ønsker.

Tabell 1.  Kursets opplegg

MØTE TID/
TIME TEMA TEORI KARTLEGGING ØVELSE

1 5 Introduksjon

2 3 Om barnet Hvorfor? Ord, setninger, regler, 
sanger, pekebøker

I forhold til 
kartleggingen

3 3 Barnets kropp ”          

4 3 Barnets 
handlinger ”

5 3 Barnets 
oppmerksomhet ”

6 3 Barnets lek ”

7 5 Handlingsplan Oppsummering Oppsummering

DET FØRSTE KURSMØTET er på 5 timer og er en introduksjon. Målet er at deltagerne skal bli 
kjent med hverandre og introduseres til hvordan man kommuniserer med barn på førspråklig 
nivå. Tegnøvelsene starter med den hensikt å avdramatisere det å bruke tegn.

KURSMØTENE 2-6 omfatter 3 timer hver gang. Hvert kursmøte har ulike temaer, men møte-
strukturen er lik hver gang. Hvert møte har tre deler:

DEL 1  TEORI. Hensikten er å formidle innsikt om hvordan vi vanligvis kommuniserer med 
barn på dette utviklingsnivået ut fra møtets tema.

DEL 2  KARTLEGGING. Hensikten er å lære seg å ta utgangspunkt i det enkelte barns situasjon, 
interesser og behov. Resultatet av kartleggingen angir hvilke ord og fraser som er vik-
tige for det enkelte barn og hvilke sanger, regler og pekebøker som er i barnets miljø. 
Kartleggingen tar også utgangspunkt i møtets tema.

DEL 3  ØVELSER. Hensikten er å lære seg å bruke tegn OG avlese de ord, fraser, regler, sanger 
og pekebøker som er et resultat av kartleggingen.
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Din oppgave som kursleder 

Din oppgave som kursleder er å være kursets:

ORDENSMANN. Det betyr at du skal organisere møtene både innholdsmessig og tidsmessig. Til 
hjelp får du forslag til dette i rubrikken "Forslag til møteplanlegging”.

INNLEDER. Det betyr at du bestemmer og presenterer møtets tema og at du vekker interesse og 
lyst til å diskutere dette temaet. Til hjelp får du en DVD med PP presentasjoner og deltagerkopier 
til deltagerne. Forslag til tema finnes under punktet "Forslag til møteplanlegging".

IGANGSETTER. Dette betyr at du skal motivere deltagerne til å jobbe med de spørsmålsstillin-
gene som finnes i rubrikken ”Kartlegging” i deltagernes kursdokumenter.

DEMONSTRATØR. Dette betyr at du skal vise at man kan lage de tegnene for ord, fraser og set-
ninger som deltagerne har funnet under kartleggingen. Du skal også vise tegnene til de rimene, 
reglene og sangene som velges ut. Også hvordan man håndleder tegn med barnet skal du vise. 
Til din hjelp har du DVD med sanger og regler med tegn og Lommetegn.

En liten bakgrunn for kurset
Ingen kan kreve at du skal være ekspert på de emnene du presenterer på kursmøte 1 og senere 
under det som heter Tema på hvert kursmøte. Det er heller ikke faktakunnskap som er det vik-
tigste på dette kurset. Det viktigste er de diskusjoner dere har og de tanker som vekkes rundt de 
ulike temaene og fremfor alt de handlingene dere gjør. 

Jeg har skrevet noen linjer nedenfor som du som kursleder kanskje vil ha nytte av å lese gjen-
nom.

Lykke til med kursene!

Iréne Johansson
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Det kompetente spedbarnet
Dette tegnkurset går ut fra tanken om at alle barn fødes som subjekter. Med 
det menes at de er utforskende, aktive og vitebegjærlige.  Derfor er indivi-
dualisering en grunnforutsetning i kursopplegget. Dette betyr at innholdet i 
kurset skal utgå fra det enkelte barns behov og interesser og på en sånn måte 
at barnet blir involvert og delaktig alt fra starten. Individualiseringen skal 
også føre til at de tegnferdighetene de voksne opparbeider seg skal komme 
barnet til gode med en gang. Fokus er på interaksjon med tegnstøtte 
mellom barnet og de voksne ved hjelp av regler, sanger, pekebøker og 
kommunikasjon i hverdagen.

Spedbarnets verden
Det kompetente spedbarnet er et grunnbegrep i dette kursopplegget. Ut fra spedbarns-
forskning på 1970 tallet vokste det frem et helt nytt syn på spedbarnet sammenlignet med 
tidligere oppfatninger. Forskerne lærte seg å se på barnets hodebevegelser, øyebevegelser, 
blikkretning, sugeintensitet, beinspark eller pulsfrekvens som signaler på barnets inter-
esse, følelser og vilje. Dette åpnet en helt ny spedbarnsverden der vi mer og mer begynte 
å interessere oss for barnets opplevelsesverden. Vi begynte å stille oss spørsmål om hvilke 
erfaringer barnet gjør, hvilke følelser det har og hvordan disse oppleves, hvordan erfarin-
ger organiseres og hvordan barnets minne ser ut.

Men vi lærte oss også at sansene fungerer allerede før fødselen og at synet er den mest 
uutviklede sansen ved fødselen, selv om det skjer en rask utvikling i den første levetiden. 
Hva er det sansene formidler? I begynnelsen er det viktig med variasjon i intensitet eller 
styrke (i lys, lyd eller berøring) men altfor svake signaler oppfattes ikke av barnet og alt 
for sterke signaler velger barnet bort. Kontraster som lys – mørke eller stemme – stillhet 
er faktorer som vekker interesse hos det lille barnet.

Imitasjon
Vi vet at spedbarnet kan rette oppmerksomhet mot noe og holde den fast, men også avbyte 
oppmerksomheten. De er spesielt interessert i ansikter eller bilder av ansikter og de beve-
gelsene som skjer i et ansikt. Allerede nyfødte barn ”hermer” de munnbevegelsene som 
moren gjør. Spedbarn er følsomme for små forskjeller i muskelspenninger i musklene 
rundt øyne og munnen. Andres mimikk er tydeligvis viktig for spedbarnet, barnets mimikk 
har fra aller første stund mønstre som tolkes som uttrykk for enten interesse eller avsky. 
Etter kort tid begynner barnet å samordne mimikk med kroppsbevegelser, pust og lyd, og 
følelsesuttrykkene blir lettere å tolke.

At barnet så tidlig, allerede ved fødselen – faller inn i eller hermer rytmen i morens 
bevegelser eller stemme er et tidlig utrykk for sosial evne og en forberedelse til imita-
sjons - evne. Dette  blir  bra redskaper litt senere i språkutviklingen. Men kanskje er dette 
også begynnelsen til det som kan kalles følelsesmessig lydhørhet. Og som viser seg ved 
at barnet ”smittes” av andres følelsesutrykk. For eksempel et spedbarn som hører et annet 
spedbarn gråte, begynner selv å gråte.

Turtagning
Spedbarnet liker å feste blikket på et ansikt og gjøre de samme bevegelsene i ansiktet som 
den voksne. Til å begynne med skjer dette samtidig men etter hvert vokser det fram et tur-
takingsmønster. Spedbarnet er passivt og tar imot når den voksne er aktiv, deretter bytter 
de roller. Dette vekselspillet utvikler seg i blikk, smil, og andre bevegelser med kroppen 
og i lyd. Nå har barnet lært seg grunnlaget for hvordan man samtaler med hverandre selv 
om det enn så lenge bare er turtaking i bevegelser som ikke bygger på språklig forstå-
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else. Det eneste målet i samspillet akkurat nå er å holde den andre fast i samspillet. Det 
er en intensiv sosial verden som barnet og den voksne skaper ved hjelp av gjensidig opp-
merksomhet. Det er bare spørsmål om DU og JEG og for øvrig 
handler det ikke om noe spesielt. Den gjensidige oppmerksom-
heten påvirker også barnets våkenhetsgrad og indre beredskap. 
Spenningen stiger, sansene skjerpes, og barnet gjør seg klar til å 
handle. Etter en tid begynner barnet å oppdage ting og hendelser 
i verden ”der ute”. Barnets blikk fester seg stadig lenger ved 
ytre gjenstander, og når den voksne følger barnets blikk, har de 
kommet inn i en tilstand av delt oppmerksomhet. Det betyr at 
begge tar inn noe fra den ytre verden i samspillet sitt og gjør det 
til en felles opplevelse. Som et ytre tegn på dette benevner ofte 
den voksne det barnet ser på. Vi ser at barnet begynner å forstå 
at alt kan benevnes og alt kan pekes ut med navn.

Auditiv persepsjon
Spedbarnets hørsel er velutviklet og den auditive persepsjonen utvikles raskt i de første 
levemånedene. Allerede i de første ukene begynner barnet å reagere på små forskjeller i 
lyder i talen. I løpet av de fire første månedene utvikler barnet en fenomenal evne til å rea-
gere på små ulikheter i lyd, – en evne som langsomt avtar i den andre halvdelen av første 
leveåret. Barnet begynner å velge bort enkelte lyder og lydforskjeller, og konsentrer seg 
heller om de som finnes i det språket som finnes i omgivelsene. Barnet begynner å lytte til 
morsmålet og forbereder seg til etter enda noen måneder å forstå det som sies og også selv 
begynne å bruke noen talte ord. Den auditive utviklingen følger dette mønsteret for de aller 
fleste barn. Alle barn har det ikke like enkelt i denne sammenhengen. Det finnes barn som 
har hindringer i utviklingen av sin auditive persepsjon. De trenger tegn som støtte til talen 
helt fra starten av for å unngå forstyrrelser i den språklige utviklingen. 

Tid og rom har sine egne regler som barnet ikke oppdager på en stund enda. Men alle-
rede ved noen ukers alder strekker barnet seg mot noe som vekker interesse i nærmiljøet. 
Det virker som om barnet allerede nå fornemmer forskjellen mellom noe som er nært og 
det som er lengre bort – begynnelsen på romoppfatning. Etter hvert vokser barnets inter-
esse for ting og verden utenfor og det begynner å strekke seg mot og ta i ting. I takt med at 
barnet blir mer bevegelig struktureres de romlige inntrykkene på en annen måte. Kanskje 
begynner også en slags organisering av tid i babyens opplevelse av den tiden den befinner 
seg i et sosialt samspill og tiden den ikke er involvert i samspill.  Tid og rom begynner å 
påvirke barnets erfaringer, og hendelser begynner å knyttes sammen. Plutselig skjønner 
babyen at den har en egen kropp som er adskilt fra alle andres og han begynner å forstå at 
andre mennesker har andre følelser, erfaringer og vilje enn han selv. Omtrent på samme tid 
innser han også at han er et aktivt ledd i en kjede med hendelser. Han vet at noen ganger 
er det han som setter i gang en kjede av hendelser, andre ganger er det en annen som gjør 
det. Nå vet han også hva han skal gjøre med sine kommunikative uttrykk for å få andre til 
å rette seg etter hans vilje. Dette er et stort gjennombrudd i den kommunikative - språklige 
utviklingen fordi nå vil behovet for ord vokse seg stadig sterkere.
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Voksne skaper historier
Vi voksne tilskriver ofte barnet både tanker, følelser, ytringer og behov. Vi skaper og 
omskaper hele tiden et bilde av hvem barnet er som person og hva det er som foregår inni 
ham både følelsesmessig og intellektuelt. Voksnes småprat med spedbarn inneholder ofte 
kommentarer som:

• Ja så det tror du!
• Aha det likte du visst ikke.
• Nei men er det ikke morsomt mere?
• Du blir sikkert statsminister når du blir stor

Det vi voksne holder på med er å skape små historier med babyen i hovedrollen. Egent-
lig er disse historiene et uttrykk for våre egne ønsker, ambisjoner og bekymringer og i det 
vi skaper er vi langt fra frie. I stedet er det familietradisjoner, kultur og samfunnsklima som 
bestemmer grensene for hva vi kan håpe og det vi kan få ønske.

Det synes å være et grunnleggende behov hos oss voksne å forsøke å krype under 
huden på barnet for å få ledetråder til dets indre liv. Hva er det som foregår i bevisstheten 
til barnet? Hva forstår og oppfatter barnet av sine sanseinntrykk? De tolkningene vi gjør 
blir samtidig beskjeder til oss selv om hvordan vi skal handle i samspillet med babyen. 
Tolkningene og gjetningene er i høy grad intuitive.

Det er forbløffende hvor mange ting voksne gjør rent intuitivt uten å tenke over det. En av 
disse tingene er hvordan man som voksen kommuniserer med en baby.

Baby talk
Kommunikasjon pleier ofte å bli beskrevet som det som skjer når to (eller flere) mennesker 
er oppmerksomme på hverandre, liker hverandre eller blir påvirket av hverandre. Iblant skjer 
dette på et bevisst plan, iblant på et helt ubevisst plan og veldig ofte på bevisst og ubevisst plan 
samtidig. Når kommunikasjonen er bevisst har den som sender budskapet en hensikt og retter 
budskapet sitt i henhold til denne hensikten.

Om kommunikasjonen er ubevisst har senderen – og også mottageren – ikke planlagt 
budskapet sitt eller hvordan man mottar budskapet. Dette betyr at man gir fra seg signaler 
uten å ha full kontroll eller en gang vet at man sender dem. Det betyr at den som tar imot 
budskapet blir påvirket av det uten å vite om det eller hvordan det skjer. Hele tiden sender 
vi på denne måten en mengde budskap om hva vi liker, føler og vil ved hjelp av kroppen, 
ved å bruke mimikk, bevegelser i hele kroppen, armer og hender, og ved å variere stem-
men.

Forventninger og forkunnskaper
Forventninger og forkunnskaper er det filteret vi bruker når vi legger 

til rette vårt eget budskap til et annet menneske.  Og det vi bruker for 
å tolke et annet menneskes budskap. Under enkelte forhold handler 
kanskje derfor kommunikasjon mer om hva vi tror eller forventer oss 
enn hva som faktisk skjer. 

En helt spesiell form for kommunikasjon er den som voksne og 
større barn bruker til små barn i deres første leveår.  Så spesiell er denne kommunikasjonen 
at den er blitt forsket ganske mye på og den har mange navn. Baby Talk (BT) er kanskje 
den vanligste benevnelsen men iblant ser man den benevnt som caretaker speech, infant 
– directed talk (IDT) child – directed – speech (CDS),  motherese eller mommy talk. På 
samme måte som all kommunikasjon er BT kulturavhengig. I visse kulturer, for eksempel 
på Samoa snakker ikke voksne direkte til barnet før det har nådd en viss alder og der vil 
man ikke finne motstykket til den vestlige kommunikasjonsformen BT.
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Oppmerksomhet
BT karakteriseres av en spesiell uttrykksform, spesielle ord, spesiell grammatikk, spe-

sielle samtaleemner og spesielle funksjoner. Mange forskere har undret seg på hvorfor vi 
gjør dette – både menn og kvinner. Forklaringer er at på denne måten fanger vi og holder 
fast barnets oppmerksomhet og interesse, skaper intimitet og sosiale bånd. Samtidig baner 
vi vei for barnets utvikling både følelsesmessig, intellektuelt og språklig. 

En grunnleggende egenskap i BT som i all bevisst kommunikasjon er oppmerksomhet. 
Den tilstanden da to mennesker ”tar inn” eller retter sin oppmerksomhet mot hverandre er 
det som kalles gjensidig oppmerksomhet. Så sterk kan denne oppmerksomheten være at 
alt annet enn ”du og jeg” forsvinner ut av fokus. I denne tilstanden handler den voksnes 
kommunikasjon om kjærlighet, håp, følelser og drømmer for barnet og man bruker mange 
positivt ladede ord.  

Parallell talk
Den gjensidige oppmerksomheten er grunnlaget for at den delte oppmerk-
somheten kan utvikles. Barnet og den voksne vender seg mot en ytre  hen-

delse eller gjenstand. Når dette skjer pleier kommunikasjonen å hand-
le om det man opplever sammen eller snarere at den voksne setter ord 
på det barnet erfarer. Dette pleier å bli kalt for ”parallell – talk”.

Uttrykksformen i BT
Uttrykksformen i BT kjennetegnes av overdrivelser og overtydelighet 
om man sammenligner med tale som er rettet mot voksne. Vi snak-

ker med lysere stemme, høyere toneleie, flere og kraftigere glidninger opp – og – ned på 
tonene, flere og kraftigere variasjoner i styrke. Vi snakker langsommere og tar flere pauser. 
Dessuten artikulerer vi så tydelig at vokalene iblant blir mye lengre enn det som er vanlig. 
Vi forenkler ordenes lydstruktur og vi gjør gjerne uttalen mer barnslig. Det mest tydelige 
er kanskje allikevel at vi bruker alle muligheter til å gi samme informasjon. Betydningen i 
de ordene vi bruker betones og løftes fram også i mimikk, bevegelser, bevegelser i kroppen 
og i overdrevne gester. 

Ord i BT
Vi velger også nøye hvilke ord vi bruker. Man kan snakke om et bestemt ordforråd i BT 
som kjennetegnes av ord som er korte og enkle eller har forenklet lydstruktur. I blant ska-
per vi nye ord ved å velge en stavelse i et voksenord og doble den. Enten helt identiske 
for eksempel pippip eller med en liten variasjon for eksempel vovve. Man kan gruppere 
ordforrådet i noen ulike ordklasser. En klasse med lydhermende ord (for eksempel vovov = 
hund), en annen klasse med koseord  (for eksempel lanken = hånden) , og en tredje klasse 
med barnslige ord (for eksempel moffa =  morfar). Begrepene vi bruker er ofte sånne som 
beskriver barnets tilstand, behov, oppmerksomhet eller handlinger.

Samtaleemner i BT
Når vi snakker med babyen handler det mest om barnet, barnets kropp, barnets tenkte 
behov og følelser, barnets oppmerksomhet og barnets aktivitet. Vi befinner oss i et HER 
og i et NÅ og det er ytterst sjelden vi går utenfor denne rammen for samtalen. Iblant skjer 
det men oftest handler det om ritualiserte samtaleemner – sånne som kommer igjen gang 
på gang i visse bestemte situasjoner. Samtaleemnene våre ”pakker” vi inn i en spesiell 
grammatikk. Akkurat som med ordforrådet forenkler vi og det er vanlig at vi bruker korte 
fraser og setninger som vi repeterer på en ritualistisk måte. En merkelig ting er at vi bruker 
mange spørresetninger med spørreord uten at vi egentlig stiller noen spørsmål. Muligens 
gjør vi dette for å vekke barnets interesse.
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Språklige handlinger i BT
BT karakteriseres av at vi sammen med barnet skaper et vekselspill mellom oss. Det er din 
tur, så er det min tur og så er det din tur igjen. Dette vekselspillet utvikles fordi det lærer 
oss hvordan man markerer at det er den andres tur og hva man gjør for å ta sin tur. Disse 
signalene blir etter hvert ganske subtile, men i tidlig BT er vi voksne overtydelige og tar i 
bruk alle mulige uttrykksmåter. Innenfor rammen av 
denne turtakingen formidler vi voksne ulike typer av 
handlinger. Vi oppfører oss ofte som om vi skal opp-
fordre, oppdra eller be om noe fra barnet. I blant opp-
fører vi oss som om vi kommenterer eller setter ord 
på det barnet gjør eller ser / lytter /  kjenner på. Og 
ofte roser vi barnet eller bekrefter det han gjør eller 
det vi tror han vil/ tenker/ føler. Vår tilbøyelighet til 
å repetere går som en rød tråd i kommunikasjonen. Vi 
gjentar både det vi selv kommuniserer og det barnet 
kommuniserer – i mimikk, gester, kroppsbevegelser, lyd og tale. 

Døve voksne som kommuniserer med døve spedbarn bruker en tilsvarende form for BT 
med tegn. Forskningen rundt dette er ganske begrenset.

Barnerim og regler
Baby Talk karakteriseres av at vi kommuniserer ritualistisk. Vi bruker gjerne samme ord og 
fraser på samme måte i de samme situasjonene. Et av de tydeligste ritualene er barnerim og 
barneregler. Samme regle brukes i samme situasjon måned etter måned. Barnet blir delaktig fra 
svært tidlig alder ved at den voksne gjør reglen på barnets kropp eller med barnets hender. 

Ett barnerim består av et eller flere vers som hver har to eller flere linjer.  Linjene karak-
teriseres av rytmiske mønstre ved spesielle vekslinger mellom betonede og ubetonede 
stavelser. Versene blir rytmiske enheter ved en spesiell veksling av linjenes rytme.  Iblant 
betyr reglene noe man forstår men like ofte mangler reglene konvensjonell betydning. Det 
er lyden, melodien, rytmen og rimene som er det viktige. 

Barnerim og regler har en naturlig plass i voksnes samspill med små barn i den vestlige 
kulturen. Hvorfor er det slik? 

Kanskje tenker vi først og fremst på reglene som en måte å trøste eller distrahere barnet. 
Eller for å roe det urolige barnet eller trøste barnet som har det leit. At reglene faktisk fun-
gerer på denne måten kan forklares ved at barnet kjenner igjen reglenes mønstre og derfor 
lettere kan rette sin oppmerksomhet mot dem. Prosodiske mønstre, det vil si variasjoner 
i betoning, intonasjon og lengdeforhold i talen, er egenskaper som barnet oppdager og 
reagerer på svært tidlig.
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Det finnes også selvfølgelig en rent sosial verdi i rim og regler. Reglene holder barnet 
og den voksne ”fast i ” det sosiale samspillet og ved reglenes hjelp kan samspillet forlen-
ges. Så lenge rimene gjentas og barnet er oppmerksom fortsetter det sosiale samspillet. På 
sikt har også rimene en annen sosial verdi. Barn som har lært en taktfast regle har lettere 
for å gjenta den i kor sammen med andre barn i en gruppe enn et hvilket som helst stykke 
tale som ikke har reglenes rytmiske oppbygging. 

Regler er også ufarlige eller mer som en lek med intonasjon, rytme og betoning fordi det 
ikke finnes noen formelle krav om korrekt uttale, korrekt grammatikk eller at man forstår 
hva reglene handler om. Med en regle kan man tulle og tøyse. 

Det finnes også en språklig stimulerende funksjon i barnerimene.  Å leke med lyd er noe 
som barn liker å gjøre. Med hjelp av rytme, rim og melodien får barnet hjelp til å huske 
rekkefølgen av ordene i reglen, - det blir lettere å huske ordene. Den spesiell prosodien 
gjør det lettere  å lære seg ordene enn uten denne rammen. Det gjelder selvfølgelig også 
for den voksne. 

Omtrent etter de samme prinsippene fungerer den spesielle prosodien som en støtte når 
barnet deler opp en lang talesekvens i mindre biter for å håndtere lyttingen. Litt lenger 
fram i utviklingen blir reglene en øvelse for barnet i å håndtere lengre tekster enn det han 
klarer spontant. 

Reglene kan altså sies å være en av de voksnes ”ett–skritt–foran” strategier både i BT 
og senere i barnets språkutvikling.

Ett skritt foran
Det  er fasinerende at voksne snakker til små barn på denne måten som kalles Baby Talk. Enda 
mer fascinerende er det at det virker som om barnet på en uforklarlig måte styrer de voksne så 
hans eller hennes kommunikasjon hele tiden ligger skrittet foran sin egen. Vi tilpasser oss intui-
tivt eller ved nedarvede forkunnskaper så vi uttrykker oss litt mer avansert enn det barnet selv 
gjør. På denne måten viser vi barnet hvor han/ hun er på vei i sin utvikling. 

Kanskje er det en av våre viktigste 
oppgaver som voksne å være en forbin-
delse mellom barnet og virkeligheten. En 
forbindelse med oppgaven å legge til rette, 
tolke og rydde vekk hindringer for barnets 
utvikling. Men for at dette skal være mulig 
må vi vite noe om grensene for barnets 
kunnskaper, interesser, følelser og ferdig-
heter. Da er vi tilbake til tanken om det 
kompetente barnet. 

Alle barn blir ikke betraktet som kom-
petente barn. De hindre som står i veien for deres utvikling  skjuler ofte ”sikten” for de 
voksne og derfor bruker de et mindre utviklet BT og befinner seg heller ”ved- siden - av” 
eller ”ett – skritt – bak”  barnet enn ”ett – skritt – foran”.
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Forslag til møteplan

Kursmøte
 Introduksjon

Introduksjonsmøtet omfatter 5 timer. Det kan legges til en lang kveld, en lørdag eller søndag. 
Under introduksjonen rekker deltagerne å bli kjent med hverandre og oppleve at det kan være 
morsomt å bruke tegn. Gjennom de presentasjonene og diskusjoner som gjøres blir introduksjo-
nen også inngangen til en tankeverden omkring språkutvikling der alt henger sammen og miljøet 
spiller en stor rolle for utviklingen.

FORSLAG INNHOLD

16.00 – 16.30
PP: KURSETS MÅL OG OPPLEGG

Presentasjon av kursdeltagere
Tegnøvelse 1

16.30 – 17.30
PP:  ET UTVIKLENDE KOMMUNIKATIVT MILJØ

Gruppediskusjon
Tegnøvelse 2

17.30 – 18.30
PP: DEN GODE SAMTALEPARTNER

Gruppediskusjon
Tegnøvelse 3

18.30 – 19.00 Pause

19.00 – 20.00
PP: HVORFOR TEGN?

Gruppediskusjon 
Tegnøvelse 4

20.00 – 21.00

PP: HVORDAN SKAPE ET UTVIKLENDE TEGNMILJØ?
Gruppediskusjon

Tegnøvelse 5
Hjemmeoppgave

PP-PRESENTASJONER  Presentasjonene finnes ferdige til bruk på nettsidene Ett skritt foran. 
Eller på DVD i kurspakken.

GRUPPEDISKUSJON  Etter hver PP presentasjon skal det gis tid til refleksjon/ diskusjon 
i smågrupper. Dette kan enklest settes igang med spørsmålet: Hvilke tanker får dere etter 
min presentasjon? Hvis det er vanskelig å få igang diskusjon i smågrupper så ta den i stor 
gruppe. Da er det kanskje behov for at du er aktiv i diskusjonen og tar opp spørsmål du 
tror kan være bra.

TEGNØVELSE  Deltagerne kan dele seg opp i smågrupper. De får øvelsene på papir. Instruksjo-
ner – se under.

HJEMMEOPPGAVE  Hva skal trenes til neste gang? Hvilken/hvilke pekebøker passer for  
barnet? Ta med pekebøker til neste kursmøte.

1
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Tegnøvelser

1. Gå rundt i ring, ta alle i hånden og si med tegn:
  God dag, god dag
 Jeg heter..(si navnet)

       Hva heter du?

2. En rimelek og gjentagelseslek som man leker to og to. 
Når dere bruker leken er det bare å repetere første verset likt hele tiden og variere Bs replikk.

 A:   Hva er det du gjør bra 
  du gjør bra 
  du gjør bra
  Hva er det du gjør bra?

 B: Jeg kan hoppe høyt

 A: Du kan hoppe høyt 
  hoppe høyt 
  hoppe høyt
  Du kan hoppe høyt
  Det er det du gjør bra.

3. Enkel gjentagelsesregle – reglen kan leses i kor i smågrupper
 Lykke er stort
 Lykke er smått
 Lykke er hverdag
 Lykke er fest

4. Ytterligere en gjentagelsesregle
 Jeg er venn med deg

 Og du er venn med meg
 vi hjelper hverandre
 Så mye vi kan
 Så mye vi kan

5. Adjø regle
 Adjø….adjø
 Det er trist at du går
 Adjø…adjø
 Det er trist at du går
 Adjø alle sammen
 Det er tid for å gå hjem
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Kursmøte
Barnet, barnets behov og følelser 

Planlegg møtet med hensyn til bruk av tiden. Del ut dagens arbeidsoppgaver.

  TID PLAN FOR KURSMØTE 2

AVLESNING 
Deltagerne jobber i smågrupper.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
PP presentasjon + kort diskusjon

Samtaleemne: Om barnet, barnets behov og følelser

KARTLEGGING
Hvilke ord og fraser bruker de voksne i barnets miljø?

ØVELSE
Ord og fraser i forhold til kartleggingen
Regler i forhold til PP-presentasjonen

TEGNSANG OG PEKEBOK
Øv på en tegnsang

Øv på en tegnbok/ lag en tegnbok og øv på den

HJEMMEOPPGAVE

AVLESNING  Deltagerne deles opp i smågrupper. I tur og orden gjør de tegn uten tale for ord, 
regler, fraser eller sanger de har øvd på siden forrige møte. De andre i gruppen skal tolke det 
som blir sagt med tegn.  

DAGENS TEMA  Om barnet, barnets følelser og behov. PP presentasjon finnes i kurspakken/på 
nettsidene. Del ut deltagerkopier. Oppmuntre til diskusjon samtidig som du viser bildene. Vis 
reglene med tegn og si i fra at de skal trenes på om en stund.

KARTLEGGING  Følg anvisningene i materiellet som er delt ut.  

ØVELSE  Gjør tegnene sammen for de ordene og frasene som deltagerne har funnet frem. 
Oppmuntre deltagerne til selv å finne tegn i ordbøker. Dagens regle finnes på den DVD eller på 
nettsiden www.ettskrittforan.no som deltagerne får med seg hjem. Øv sammen. 

TEGNSANG  Syng og "tegn" sammen den sangen dere er blitt enige om, -helst en sang som fin-
nes på DVD/nettsiden. Øv sammen.

PEKEBOK  Gjør tegnene til den pekeboken/ de pekebøkene dere har valgt. Oppfordre til å 
håndlede barnet hjemme så de kan få kjenne på bevegelsene i tegnene samtidig som de ser 
bildene i boken.

HJEMMEOPPGAVE  Hva skal øves på til neste gang? Velg sang, regle og pekebok til  neste gang.

2
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Kursmøte
Hvordan vi snakker om barnets kropp

Planlegg møtet med hensyn til bruk av tiden. Del ut dagens arbeidsoppgaver.

TID PLAN FOR KURSMØTE 3

AVLESING 
Deltagerne jobber i smågrupper.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
PP presentasjon + kort diskusjon
Samtaleemne: Om barnets kropp

KARTLEGGING
Hvilke ord og fraser bruker de voksne i barnets miljø?

ØVELSE
Ord og fraser i forhold til kartleggingen

Rim og regler i forhold til PP-presentasjonen

TEGNSANG OG PEKEBOK
Øv på en tegnsang

Øv på en tegnbok / lag en tegnbok og øv på den.

HJEMMEOPPGAVE

AVLESNING  Deltagerne deles opp i smågrupper. I tur og orden gjør de tegn uten tale for ord, 
regler, fraser eller sanger de har øvd på siden forrige møte. De andre i gruppen skal tolke det 
som blir sagt med tegn.

DAGENS TEMA  Om barnets kropp. PP presentasjon finnes i kurspakken/på nettsidene. Del ut 
deltagerkopier. Oppmuntre til diskusjon samtidig som du viser bildene. Vis reglene med tegn og 
si i fra at de skal trenes på om en stund.

KARTLEGGING  Følg anvisningene i materiellet som er delt ut.

ØVELSE  Gjør tegnene sammen for de ordene og frasene som deltagerne har funnet frem. Opp-
muntre deltagerne til selv å finne tegn i ordbøker og på nettet. Dagens regle finnes på den DVD/
nettsiden som deltagerne får med seg hjem. Øv sammen.

TEGNSANG  Syng og "tegn" sammen den sangen dere er blitt enige om, -helst en sang som 
finnes på DVD/nettsiden.

PEKEBOK  Gjør tegnene til den pekeboken/ de pekebøkene dere har valgt. Lag gjerne en per-
sonlig bok med bilder av kjente personer. Gjør tegn for øye - øye - nese - munn.  Oppfordre 
til å håndlede barnet hjemme så de kan få kjenne på bevegelsene i tegnet samtidig som de ser 
bildene i boken.

HJEMMEOPPGAVE  Hva skal øves på til neste gang? Velg sang, regle og pekebok til neste gang.                                                                                                                         

3
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Kursmøte
Hvordan vi snakker om barnets aktiviteter

Planlegg møtet med hensyn til bruk av tiden. Del ut dagens arbeidsoppgaver.

  TID PLAN FOR KURSMØTE 4

AVLESING 
Deltagerne jobber i smågrupper.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
PP presentasjon + kort diskusjon

Samtaleemne: Om barnets aktiviteter

KARTLEGGING
Hvilke ord og fraser bruker de voksne i barnets miljø?

ØVELSE
Ord og fraser i forhold til kartleggingen

Rim og regler i forhold til  PP-presentasjonen

TEGNSANG OG PEKEBOK
Øv på en tegnsang

Øv på en tegnbok /lag en tegnbok og øv på den.

HJEMMEOPPGAVE

AVLESNING  Deltagerne deles opp i smågrupper. I tur og orden gjør de tegn uten tale for ord, 
regler, fraser eller sanger de har øvd på siden forrige møte. De andre i gruppen skal tolke det 
som blir sagt med tegn. 

DAGENS TEMA  Om barnets aktiviteter. PP presentasjon finnes i kurspakken/på nettsidene. Del 
ut deltagerkopier. Oppmuntre til diskusjon samtidig som du viser bildene. Vis reglene med tegn 
og si i fra at de skal trenes på om en stund.

KARTLEGGING Følg anvisningene i materiellet som er delt ut. Vær spesielt nøye med å løfte 
frem mange positive ord for hvordan barnet gjør ting. Diskuter gjerne ord som betyr nesten det 
samme.  

ØVELSE Gjør tegnene sammen for de ordene og frasene som deltagerne har funnet frem. Opp-
muntre deltagerne til selv å finne tegn i ordbøker. Dagens regle finnes på den DVD/nettsiden 
som deltagerne får med seg hjem. Øv sammen.

TEGNSANG Syng og "tegn" sammen den sangen dere er blitt enige om, -helst en sang som fin-
nes på DVD/nettsiden.

PEKEBOK Øv på tegnene i pekeboken. Gjør gjerne en egen følebok der motivene klippes ut i 
materialer som føles ulike. Oppfordre til å håndlede barnet hjemme så de kan få kjenne på beve-
gelsene i tegnet samtidig som de ser bildene i boken.

HJEMMEOPPGAVE  Hva skal øves på til neste gang? Velg sang, regle og pekebok til neste gang.                                                                                                                              

4
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Kursmøte
Hva er barnet oppmerksom på

Det dreier seg om hva vi gjør for å dele barnets oppmerksomhet og hvordan vi setter ord på det 
han/hun erfarer. 

Planlegg møtet med hensyn til bruk av tiden. Del ut dagens arbeidsoppgaver.

  TID PLAN FOR KURSMØTE 5

AVLESING 
Deltagerne jobber i smågrupper.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
PP presentasjon + kort diskusjon

Samtaleemne: Om barnets oppmerksomhet

KARTLEGGING
Hvilke ord og fraser bruker de voksne i barnets miljø?

ØVELSE
Ord og fraser i forhold til kartleggingen

Rim og regler i forhold til  PP-presentasjonen

TEGNSANG OG PEKEBOK
Øv på en tegnsang

Øv på en tegnbok / lag en tegnbok og øv på den.

HJEMMEOPPGAVE

AVLESNING  Deltagerne deles opp i smågrupper. I tur og orden gjør de tegn uten tale for ord, 
regler, fraser eller sanger de har øvd på siden forrige møte. De andre i gruppen skal tolke det 
som blir sagt med tegn. 

DAGENS TEMA  Om barnets oppmerksomhet. PP presentasjon finnes i kurspakken/på nettsi-
dene. Del ut deltagerkopier. Oppmuntre til diskusjon samtidig som du viser bildene. Vis reglene 
med tegn og si i fra at de skal trene på om en stund.

KARTLEGGING  Følg anvisningene  i materiellet som er delt ut.Vær spesielt nøye med å løfte 
frem mange beskrivende ord for det barnet erfarer. Diskuter gjerne ord som betyr nesten det 
samme.

ØVELSE  Gjør tegnene sammen for de ordene og frasene som deltagerne har funnet frem. Opp-
muntre deltagerne til selv å finne tegn i ordbøker. Dagens regle finnes på den DVD/nettsiden 
som deltagerne får med seg hjem. Øv sammen.

TEGNSANG  Syng og "tegn" sammen den sangen dere er blitt enige om, helst en sang som fin-
nes på DVD/nettsiden.

PEKEBOK  Gjør tegn til en pekebok. Lag gjerne en egen pekebok der det er fotografier av ting 
som barnet er interessert i. Pekeboken leses med håndleding der man peker og gjør tegn sammen 
med barnet. Oppmuntre til håndleding så barnet får kjenne på bevegelsen i bildene.  Om barnet 
er for liten til å lese enn slik type pekebok så spar den til senere.

HJEMMEOPPGAVE  Hva skal øves på til neste gang? Velg sang, regle og pekebok til neste gang.

5
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Kursmøte
Barnets lek

Planlegg møtet med hensyn til bruk av tiden. Del ut dagens arbeidsoppgaver.

 TID PLAN FOR KURSMØTE 6

AVLESING 
Deltagerne jobber i smågrupper.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
PP presentasjon + kort diskusjon

Samtaleemne: Om barnets lek

KARTLEGGING
Hvilke ord og fraser bruker de voksne i barnets miljø?

ØVELSE
Ord og fraser i forhold til kartleggingen

Rim og regler i forhold til  PP-presentasjonen

TEGNSANG OG PEKEBOK
Øv på en tegnsang

Øv på en tegnbok /lag en tegnbok og øv på den.

HJEMMEOPPGAVE

AVLESNING  Deltagerne deles opp i smågrupper. I tur og orden gjør de tegn uten tale for ord, 
regler, fraser eller sanger de har øvd på siden forrige møte. De andre i gruppen skal tolke det 
som blir sagt med tegn.

DAGENS TEMA  Om barnets lek. PP presentasjon finnes i kurspakken/på nettsidene. Del ut 
deltagerkopier. Oppmuntre til diskusjon samtidig som du viser bildene. Vis reglene med tegn 
og si i fra at de skal trene på om en stund.

KARTLEGGING  Følg anvisningene i materiellet som er delt ut. Vær spesielt nøye med å løfte 
frem mange beskrivende ord og handlingsord. Diskuter gjerne ord som betyr nesten det samme.  

ØVELSE  Gjør tegnene sammen for de ordene og frasene som deltagerne har funnet frem. Opp-
muntre deltagerne til selv å finne tegn i tegnordbøker og på nettet. Dagens regle finnes på DVD/
nettsiden som deltagerne får med seg hjem. Øv sammen.

TEGNSANG  Syng og "tegn" sammen den sangen dere er blitt enige om, -helst en sang som fin-
nes på DVD/nettsiden.

PEKEBOK  Gjør tegn til en pekebok. Lag gjerne en egen pekebok der det er fotografier av 
barnet som leker på ulike måter. Pekeboken leses med håndleding der man peker og gjør tegn 
sammen med barnet. Oppmuntre til håndleding så barnet får kjenne på bevegelsen i tegnene.  
Om barnet er for liten til å lese en slik type pekebok, så spar den til senere.

HJEMMEOPPGAVE  Hva skal øves på til neste gang? Velg sang, regle og pekebok til neste gang.
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Kursmøte
Kursavslutning

Deltagerne skal oppsummere det de har lært og lage en handlingsplan for å skape et utviklende 
tegn og kommunikasjonsmiljø.

Planlegg tiden så dere rekker alle punktene i planen.

TID PLAN FOR KURSMØTET 7

SÅ MANGE TEGN HAR JEG LÆRT MEG
Se tillbake i arbeidsdokumentene dine og oppsummer.

DISSE SANGENE HAR JEG LÆRT
Syng sangene sammen med tegn.

SÅ MANGE FRASER/ SETNINGER HAR JEG LÆRT
Se tillbake i arbeidsdokumentene dine og oppsummer.

DISSE REGLENE HAR JEG LÆRT
Repeter de reglene dere har lært med tegn til.

DISSE PEKEBØKENE HAR JEG LÆRT
Se tillbake i arbeidsdokumentene dine og oppsummer.

HANDLINGSPLAN
Planlegg for hvordan du skal skape et utviklende miljø i hverdagen.

OPPSUMMERING AV TEGN  Kursdeltagerne går gjennom sine arbeidsdokumenter og finner 
alle tegn de har trent på og lært. Oppsummering og diskusjon i hele gruppen.

OPPSUMMERING AV FRASER/SETNINGER MED TEGN  Kursdeltagerne går gjennom sine 
arbeidsdokumenter og finner alle fraser/ setninger de har trent på og lært.

Oppsummering og diskusjon i hele gruppen.

HANDLINGSPLAN  Kursdeltagerne arbeider i små grupper ved hjelp av forslaget i arbeidsdoku-
mentet. Oppsummering og diskusjon i hele gruppen.
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