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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 daglige 
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 
tegnbruk 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 
gjennomsnittlig 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 2 handler om hvordan vi som voksne kan skape et utviklende 
miljø for tegn og kommunikasjon for barn som befinner se på vei mot det tidligste nivået i 
grammatikalsk utvikling. Dette tilsvarer det som skjer i perioden 11 - 24 mnd. for de fleste barn.

De voksne som finnes i barnets, den unges eller den voksnes daglige omgivelser skal 
inspireres til å bli gode modeller. De gode modellene "lader " virkeligheten på en sånn måte at 
det blir interessant for barnet og for dem selv å bruke tegn mer og mer. Samtidig "coaches" barnet 
til fortsatt språklig utvikling ved at de gode modellene bruker tegn slik at de tydelig viser barnet 
neste trinn i språkutviklingen. De voksne oppmuntrer, støtter og viser respekt i møte med barnet 
i den daglige kommunikasjonen. Tegnene skal være en støtte i den daglige kommunikasjonen 
men også et pedagogiske verktøy for å synliggjøre viktige deler i språket.

Selvfølgelig kan kursopplegget også brukes for unge eller voksne som befinner seg på dette 
språklige utviklingstrinnet, men da må kursmateriell og innhold tilpasses til den livserfaring og 
livssituasjon som de har.

Kursets innhold
Tegnkursets innhold rettes mot personer i barnets, den unge eller 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 i konseptet Ett skritt foran og få kompetanse i å handle i forhold til dette 
konseptet - alt i relasjon til individet.

• få støtte til å trene opp sine tegnferdigheter, både avlese og produsere i ulike pragmatiske 
funksjoner, ut fra prinsippene i Ett skritt foran, - alt ut fra individets behov og interesser.

• opparbeide seg et tegnordforråd på minst tusen tegn.

Kursmateriell
Kurshefte med arbeidsoppgaver og støtteark fra Power point presentasjon- deles enten ut av 

kursholder, kjøpes på nettbutikken ved Statped Trøndelag kompetansesenter, eller lastes ned fra 
nettstedet www.ettskrittforan.no

DVD’en Tegnsanger og Tegnregler. Kan kjøpes fra nettbutikken ved Statped Trøndelag 
kompetansesenter.

De viktigste oppslagsbøkene/nettsteder for Ett Skritt Foran 2 er Ordboken fra Aschehoug og 
nettstedene www.tks2.no og www.2-tusen.no, samt www.tegnordbok.no.

Se nettstedet www.ettskrittforan.no for øvrige kursressurser.

http://www.ettskrittforan.no
http://www.tks2.no
http://www.ettskrittforan.no
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Kursets opplegg

Kurset omfatter totalt 28 timer fordelt på 8 samlinger. Kursets opplegg presenteres oversiktlig 
i figur 1. Selvfølgelig kan man tilpasse kursets opplegg både når det gjelder antall samlinger og 
det totale antall timer etter deltagernes ønsker.

Figur 1  Kursets opplegg

MØTE TID/ 
TIME REFLEKSJON AVLESING SPRÅKLIG

TEMA KARTLEGGING ØVELSE HJEMME 
OPPGAVE

1 5 I N T R O D U K T I O N

2 3 Forrige møtes 
hjemmeoppgave

Ettord 
setninger

Ord, fraser, 
setninger

I forhold til 
kartlegging

Regle sang bok

Forslag og 
beslutninger

3 3 ” Enkle setninger 
F(x) setninger

4 3 ” Uttrykk for 
handling

5 3 ” Uttrykk for 
plassering

6 3 ” Uttrykk for 
tillstander

7 3 ” Treord 
setninger

8 5 A V S L U T N I N G

Det første kursmøte omfatter 5 timer og er en introduksjon. Målet er at deltagerne skal bli 
kjent med hverandre og få en oversikt over hele kurset. Tegnøvelsene begynner.

Kursmøte 2-7 omfatter 3 timer hver. Hvert kursmøte har den samme strukturen mens 
momentene språklig tema og scene er ulike. Hvert møte inndeles i følgende momenter:

• Refleksjon: Deltagerne bruker litt tid til å tenke på sin egen tegnbruk.
• Avlesing: Deltagerne arbeider i par og øver på å avlese materiell som de har øvd på 

hjemme siden forrige kursmøte.
• Språklig tema: Introduksjon til trekk i språket der barnet er på vei i sin utvikling.
• Kartlegging: Deltagerne kartlegger sine egne språklige og kommunikative ritualer i ulike 

hverdagslige situasjoner. Resultatet av kartleggingen angir hvilke ord og fraser som er 
viktige for det enkelte barnet.

• Øvelse: Deltagerne øver på de tegnene, fraser og setninger med tegn som kartleggingen 
har gitt. Øvelsen omfatter også regler, sanger og enkle bøker om deltagerne velger det.

• Hjemmeoppgave: Deltagerne arbeider selvstendig med innlæring av nye begreper og 
korte setninger. Til hjelp har de Lommetegn/tegnordbok.no og øvelser i kursdokumentet.
Det siste kursmøtet er på fem timer. På dette møtet blir det en avsluttende refleksjon over 

egen læring av tegn, øvelser til avlesning og oppsummering av hvilke tegn, fraser og setninger 
man har lært. På møtet skal man også lage en handlingsplan for hvordan et kommunikativt miljø 
med tegn skal kunne utvikles rundt barnet.
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Din oppgave som tegnleder 
Din oppgave som tegnleder 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 har du 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 spørsmålsstillingene 
som finnes i rubrikken ”Kartlegging” i deltagernes kursdokumenter.

demOnstratør. Dette betyr at du skal vise hvordan man tegner ordene, setningene og frasene 
som deltagerne har funnet under kartleggingen. Du skal også vise tegnene til de rimene, reglene 
og sangene som velges ut og hvordan man håndleder når man leser bøker med barnet. Til din 
hjelp har du kurshefter fra nettsiden eller trykt kurshefte, DVD med sanger og regler med tegn, 
og Ordboken/La hendene snakke/Lommetegn/tegnordbok.no/2-tusen.no.

InspIratOr. Dette betyr at du generelt skal motivere deltagerne å jobbe med sin egen læring. 
Spesielt betyr det at du går gjennom forslagene til hjemmeoppgaver og gir eksempler på hvordan 
man skal jobbe hjemme med oppgavene.

Oppgaven som leder for tegnkurset handler mer om å dra i gang diskusjoner enn å gi ferdige 
svar. I diskusjonene får deltagerne mulighet til å sette ord på sine egne tanker men framfor alt 
å lytte til de andre deltagernes tanker og erfaringer. Dette leder til følelsen av fellesskap og 
fordypning av egne tanker omkring de emnene som blir diskutert.

For å lette din oppgave som samtaleleder har jeg skrevet noen tekster som du kan bruke 
som støtte når du kommenterer PowerPoint bildene eller når du starter en diskusjon ut fra et 
PowerPoint bilde.

Tenk på at dette kurset har som mål å øke bevisstheten om barnets språklige utvikling mer 
enn å formidle faktakunnskaper. Tanken er at en økt bevissthet vil få deltagerne til å tilpasse sin 
tegnbruk til barnets språklige nivå.

Iblant brukes fagord i teksten fordi det er vanskelig å beskrive enkelte hendelser i barnets 
språkutvikling uten disse ordene. Det er selvfølgelig bra om du unngår å bruke dem i dine 
diskusjoner med kursdeltagerne.

I de følgende avsnitt får du også forslag til diskusjonsemner som har som mål å øke deltagernes 
bevissthet om- og motivasjon til å bruke tegn i hverdagen. Mange av disse spørsmålene handler 
i grunn om livsspørsmål - om verdigrunnlag, etikk og moral. Man kan diskutere dem uten å ha 
spesielle fag - eller forkunnskaper og det finnes egentlig ikke et riktig eller et helt feil svar på 
noen av spørsmålene.

Lykke til med kurset!

Iréne Johansson
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Om tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon 
Om metoden Tegn til Tale

Ett skritt foran kursene handler om tegn som støtte til talen i kommunikasjon og om tegn som et 
pedagogisk verktøy ved innlæring av språk og annen kunnskap. Derimot handler ikke kursene 
om tegn isteden for tale og ikke om tegnspråk.

Tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon kan benyttes på flere måter. I Ett 
Skritt foran 2 brukes metoden tegn til tale. I Norge begynte man å bruke det i begynnelsen 
av 1980-tallet til barn og voksne med tale - og språkvanskeligheter. Tegn til tale pleier å bli 
beskrevet som en metode der man setter tegn til nøkkelord i setningene. Videre bruker man det 
norske talespråkets grammatikk, man snakker og gjør tegn samtidig.

Tale og tegn – to språklige redskap
Språk er en type kunnskap som vi lærer mens vi bruker det. Vi forbereder oss i det første 

leveåret og fortsetter så å lære mer og mer i hele livet.

Om man vil si et ord må man vite hvilke vokaler og konsonanter man skal velge og 
hvordan de skal settes sammen. Men ikke bare det, man må også vite hvordan intonasjon skal 
kombineres med vokalene og konsonantene. Om man vil sette tegn til et ord må man også vite 
hvordan tegnene skal plasseres i forhold til kroppen, hvilken bevegelse tegnet skal ha, hvilken 
håndbevegelse som skal benyttes og om høyre og venstre hånd skal samarbeide eller ikke. De 
som bruker tegn må dessuten vite hvordan kroppens bevegelser forøvrig og spesielt mimikken 
skal samordnes med tegnet. Både talte ord og ord med tegn skal konstrueres på samme måte, 
nemlig ved at flere mindre deler bygger opp det vi oppfatter som ord. Ordene er i sin tur 
byggesteiner til å lage setninger og uttrykk.

Ulike kanaler
Det finnes likheter mellom tale og tegn men det finnes også forskjeller. En stor og viktig 

forskjell er at tegnene bruker andre kanaler enn talen. Talen benytter motoriske systemer som 
styrer pust, stemmedanning og artikulasjon og den informasjonen som ligger i talen er egentlig 
bare organisert tidsmessig og på en svært abstrakt måte i en kontinuerlig lydbølge. Lydbølgen 
sender altså informasjon til lytteren, den fanges opp av øret og bearbeides i den auditive 
persepsjonen. Tale er flyktig og ordene kan ikke holdes fast. Talen krever gode finmotoriske 
ferdigheter og oppfattelsen av tale krever god auditiv persepsjon/oppfattelse. Det krever mange 
ferdigheter å snakke og det er vanskelig å tolke tale. Trening, trening og atter trening må til før 
man har god kompetanse i å snakke og oppfatte tale.

Når vi snakker med hverandre flyter talen som rennende vann og uten tydelige grenser 
mellom ordene. På tross av dette lytter vi - som kan språket - etter ordene fordi vi har lært oss hva 
vi skal gjøre for å rette oppmerksomheten mot disse delene i taleflommen. Fordi vi skal tolke det 
som sies leter vi etter de meningsbærende enhetene og blant dem er selvfølgelig ordene viktige. 
Men i talen er det ingen klare grenser mellom ordene og derfor kan det være vanskelig for den 
som har språkvansker å finne ordene i den lydstrømmen som talen er.

Når vi bruker tegn bruker vi først og fremst hendenes, ansiktets og kroppens motorikk og 
alt i alt kan man betrakte dette som en "grovere" motorikk enn talens. Et ord som blir sagt med 
tegn kan derfor sies å være mindre motorisk krevende enn ett talt ord. Dette skulle tilsi at det er 
enklere å lage tegn enn talte ord - resonnementet er dog forenklet og det gjelder ikke personer 
som bruker tegnspråk.
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Tegn tas imot av øyet og bearbeides i den visuelle persepsjonen. Og selv om den visuelle 
persepsjonen også krever masse øving viser mange studier at det er lettere å lære seg å se og 
forstå og høre, enn å høre og forstå for mange som har språkvansker. Når man bruker tegn 
samarbeider dessuten øye og øre allerede fra begynnelsen når man tar i mot et budskap. Ved å 
bruke tegn er det altså lettere å både gi et budskap og ta imot et budskap.

Konkretisering
Tegn har på samme måte som talen en tidsdimensjon men også en romlig dimensjon. Dette 

betyr at et tegnsatt ord kan holdes fast og avgrenses fra et annet tegnsatt ord. Det finnes grenser 
mellom dem og dessuten kan man både se og kjenne bevegelsen av og kjenne på tegnet. Det er 
også lett å gjøre tegnet langsomt, til og med veldig langsomt på en måte som er nesten umulig i 
talen. Til forskjell fra tale er det enkelt å korrigere tegn ved håndledning.

Hastighetsdemper
Talen skjer veldig raskt. Dette er selvfølgelig en ulempe for dem som lytter langsomt, som man 

gjør om man har vanskeligheter med å rette oppmerksomheten mot lyd, å bearbeide lydsignalene 
og/eller tolke det man hører. Tegn er også raskt å bruke for den som er en kompetent tegnbruker, 
men dette gjelder sjelden for den som lærer seg å bruke tegn som støtte til talen. Den som er 
uvant med tegn, bruker tegn langsomt. Tegnene blir i seg selv en hastighetsdemper ikke bare for 
tegnene, men også for talen som foregår samtidig. Taletempoet blir langsommere til fordel for 
den som lytter langsomt. Det finnes også et tidsaspekt som er viktig både når tegn brukes som 
støtte i kommunikasjonen og som redskap i innlæringen.

Tolkbarhet
Ett ord har en betydning og en uttrykksform. De aller fleste talte ords betydning er umulige 

å gjette om man aldri har hørt det før. Det gjelder også for tegn, men den romlige dimensjonen 
gjør at det finnes ledetråder til ordets betydning på en annen måte enn de talte ord. Dette gjelder 
spesielt de ordene som er vanlige i barnets aller tidligste ordforråd. Barnets tidlige ordforråd blir 
ganske enkelt mer konkret enn i sin talte form, hvilket er spesielt gunstig for voksne som lærer 
seg tegn. Man kan til og med gjette hvordan et tegn skal se ut fra betydningen av ordet før man 
har sett tegnet. Det finnes også en annen fordel med dette. Jo lettere det er å gjette betydningen 
av et ord, desto større forstyrrelser i uttalen tåler det. Tegnenes konkretisering er en fordel i den 
hverdagslige kommunikasjonen også når tegn brukes som tydeliggjøring ved innlæring.

Figur - bakgrunn
Tegn til tale metoden betyr at man bruker tegn samtidig som man snakker for å gjøre det 

man sier tydeligere. Man skaper helt enkelt et figur-bakgrunn forhold der tegnene er figurer og 
bakgrunnen er talen. Det som er nytt, viktig eller i fokus løftes frem gjennom tegnene mens talen 
inneholder den informasjonen som allerede er kjent eller som finnes der som en slags bakgrunn. 
Tegnene blir på denne måten en slags oppmerksomhetsretter som er like viktig når tegnene 
brukes som støtte i kommunikasjonen og når tegnene brukes som tydeliggjøring i innlæringen. 
For at dette skal fungere godt må tegnene – figurene – være kjente for individet. Tegn må altså 
læres inn før de kan brukes som effektive figurer.

Tegn som støtte i hverdagkommunikasjon
Det finnes mange grunner til å bruke tegne som støtte i hverdagens kommunikasjon. De 

viktigste grunnene er å øke barnets muligheter til sosialt samspill og delaktighet, å minske 
hans eller hennes frustrasjon eller aggresjon, og å bidra til å utvikle et positivt selvbilde. Om 
dette lykkes eller ikke, er selvfølgelig avhengig av andre menneskers evne til å være gode 
samtalepartnere.

En like viktig grunn er at man som voksen får en større sjanse til å bli kjent med barnet og 
bli delaktig i hans eller hennes verden. Og akkurat dette er viktig om barnet skal akseptere den 
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voksne som en viktig person i livet sitt. Alle som vil være viktige i barnets liv må naturligvis 
lære seg å kommunisere med ham eller henne på den måten som er barnets. Et barn som i 
begynnelsen av sin språkutvikling bruker tegn har rett til å forvente at de voksne skal lære seg 
tegn.

En forklaring på hvorfor tegn gjør hverdagskommunikasjonen lettere er at man gir den 
samme informasjonen på mer enn en måte. Man tilbyr helt enkelt sin samtalepartner flere 
ledetråder til å tolke budskapet enn om man bare snakker eller bare bruker tegn. Det blir lettere 
å forstå for den som har språkvansker.

Det motsatte forholdet gjelder også. Hvis den som skaper og uttrykker budskapet har 
problemer med talen, er det å bruke tegn samtidig en fordel for den som skal ta imot hans eller 
hennes budskap. Budskapet blir tydeligere og enklere å tolke – forståeligheten øker.

Tegn som tydeliggjørende verktøy ved innlæring
Tegn kan også brukes som et hjelpemiddel ved innlæring av språk og annen kunnskap. Tegn 

blir da en del av en pedagogisk metode for å løfte fram og fokusere det som skal læres på en 
mer systematisk måte. Figurene – det som løftes fram ved hjelp av tegn – varierer selvfølgelig 
avhengig av hva som skal læres inn.

Tegnenes fortreffelighet ved innlæring kan til dels forklares ved at tegnene har en romlig 
dimensjon. Det er blant annet enklere å styre barnets oppmerksomhet med tegn enn med tale og 
det er også lettere å hjelpe barnet å være konsentrert.

Den mest tydelige nytten av tegn ved innlæring av ord og fraser er at man kan gjøre det 
sammen. Metoden med håndleding betyr at den voksne gjør tegn med barnets hender i sine 
egne. Barnet opplever hvordan tegnene skal utføres sammen med den voksne og gis en sjanse 
til å huske ordenes, frasene eller setningenes bevegelser og plassering. Disse minnene gjør det 
siden lettere for barnet ikke bare å bruke tegnene selv, men også å kjenne dem igjen når noen 
andre bruker tegnene til barnet.

Hva skal til for å lykkes?
Det har liten hensikt å lære seg en masse tegn, om man ikke bruker dem og videreutvikler 

seg. For barnets del er det viktig å komme bort fra de dårlige tegnmiljøene som mange opplever 
i dag. Det finnes få samtalepartnere og de som finnes har få tegn. De samtalene som føres er 
slitsomme, lite varierte og knyttet til få situasjoner. De skjer ofte på et nivå ett skritt– etter eller 
skrittet - ved siden av barnet. Barnet får få erfaringer med å bruke tegn i en virkelig samtale. Å 
kjenne seg alene i sin tegnbruk eller stadig å møtes av ikke likeverdige samtalepartnere er ikke 
utviklende for verken barnet eller de voksne.

For at tegn skal bli en virkelig støtte i kommunikasjonen eller bli et pedagogisk verktøy for 
barnet, gjelder det at andre mennesker har kompetanse, respekt og en positiv holdning til tegn. 
Det hjelper om man er motivert for å lære mer og at man innser at tegn skal brukes interaktivt 
i samspill for at det skal bli meningsfullt – også for den voksne som holder på å lære seg tegn. 
Det gjelder å innse at ferdigheter trenger å øves på og at tegn må brukes for at de ikke skal 
glemmes bort.
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Metoden Ett skritt foran.
Ett skritt foran er en metode der voksne øver seg på å kommunisere med barnet på et språklig 
nivå som ligger rett foran barnets eget nivå. Metoden hendler om at vi voksne skal gjøre det 
tydelig for barnet hvor det er på vei i sin egen utvikling. Det skal synes i vår tegnbruk hvor barnet 
er på vei i sin utvikling. Ett skritt foran er altså en metode rettet mot de voksne for å skape et 
utviklende språkmiljø med tegn rundt barnet.

Bak denne metoden står teorier om hvordan barn lærer. Det er framfor alt Vygotsky og 
Feuerstein1 som er inspirasjonen.

Læring som sosial aktivitet
Det er i møte med andre mennesker at barnets kommunikative og språklige utvikling skjer. 
Men ikke bare det, vi utveksler tanker og ideer når vi kommuniserer. Når vi møtes forandres og 
utvikles derfor også barnets bilde av verden og hans eller hennes tenkning. 

Det er i samspill med andre mennesker at vi utvikles. Språket og tegnferdighetene bestemmes 
av om vi bruker dem i alle de ulike situasjonene i hverdagen. Hverdagen er derfor en arena for 
både bruk og innlæring av tegn og språk.

Voksne som filter i barnets innlæring
Voksnes betydning i barnets språkinnlæring er selvfølgelig stor, kanskje større enn man vanligvis 
forestiller seg. Og kanskje er vår betydning enda større for et barn som trenger tegn som støtte 
til talen for å kommunisere og lære.

En måte å tenke på denne måten er å se på de voksne som har en nær relasjon til barnet som 
tolker eller et slags filter. Dette snakker Feuerstein om på en meget overbevisende måte.

Dette voksenfilteret plasserer seg mellom barnet og omverdenen. Barnet får hjelp til å ta til 
seg inntrykk fra virkelighetens alle detaljer og hendelser ved at vi hjelper han eller henne å rette 
og fokusere oppmerksomheten.

Samtidig fungerer også voksenfilteret i motsatt retning. Vi tydeliggjør også barnets uttrykk, og 
gjør på den måten hans eller hennes kommunikasjon forståelig også for de som ikke står barnet 
like nær. I enkelte situasjoner opptrer vi som en slags tolk mellom barnet og en samtalepartner.

Vi voksne er bindeledd mellom barnet og alt annet og samtidig er vi ledsager for han eller 
henne i innlæring og utvikling. For at dette skal skje på en utviklende måte må vi vite noe om 
grensene for barnets kunnskaper, interesser, følelser og ferdigheter.

Innlæring er å overskride grenser
Språk- og tegninnlæring, som all annen innlæring kan sees på som en stadig kontinuerlig prosess 
for å forsere og overskride grenser. Vygotsky har gitt oss et begrepsapparat for å håndtere dette 
da han lanserte uttrykket proksimal utvikling.

Svært forenklet kan man tenke seg at ethvert barn på et visst tidspunkt har en kompetanse 
som befinner seg innenfor visse grenser eller i Vygotsky`s terminologi en viss sone.

Oppgaver som ligger innenfor disse grensene kan barnet klare på egen hånd og også lære 
mer om på egen hånd innenfor denne sonen. Men for å gå videre til neste utviklingssone, trenger 

1 Vygotsky, L S (1934/1962) Thought and Language, Harvard University Press Vygotsky, L S (1978) Mind in Society. 
The development of higher psychological processes. Harvard University PressFeuerstein, R. and Rand, Y. (1974). 
Mediated Learning Experience: An outline of proximal etiology for differential development of cognitive functions. 
Journal of International Council of Psychology, 9-10: 7-37. Feuerstein, R. & Feuerstein, S. (1991). Mediated learning 
experience: A theoretical review. In R. Feuerstein, P.S. Klien, & A.J. Tannenbaum (Eds.), Mediated learning experience 
(MLE);Theoretical, psychosocial, and learning implications. (p. 3-51). London: Freund
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barnet et annet menneske. Det som finnes å lære i denne sonen utenfor de aktuelle grensene kan 
barnet ikke oppnå ved egen kraft, men med hjelp er det mulig å lære det for barnet. Ved å få gjøre 
det nye sammen med noen andre, å bli stimulert, utfordret eller undervist overskrider barnet sine 
egne evner og har fått det ene benet over i neste utviklingssone.

Det er dette Ett – skritt – foran metodikken handler om. Hvordan vi voksne skal bli mer 
bevisste og dyktige til å bruke tegn på en litt mer avansert måte for å vise barnet hva som er 
mulig for barnet å lære. Alle barn forstår mer enn det de viser i tale eller tegn i den perioden som 
Ett skritt foran 2 handler om. Dette kan forståelig nok bli et dilemma fordi man må vite noe om 
hva barnet kan for å kunne bruke tegn som ligger ett skritt foran.

Hvordan skal man vite hva barnet kan? Hvordan skal man unngå å bedømme 
barnets utvikling bare ut fra hvordan barnet uttrykker seg i tegn eller tale?
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Ett skritt foran 2; Hvor er barnet på vei i sin språkutvikling?
Ett skritt foran 2 handler om visse deler av barnets språkutvikling omtrent ved 11 – 24 måneder.  
I virkeligheten er det selvfølgelig store variasjoner mellom ulike barn. Men i denne teksten 
forenkler jeg slik som man pleier i beskrivelser av dette slaget og gir et bilde av en ”typisk” 
utvikling av barn med vestlig kultur. Jeg velger bort flere viktige områder i språkutviklingen og 
fokuserer på pragmatikk, ordforråd og grammatikk. Innenfor disse områdene velger jeg bare ut 
enkelte deler. Hele framstillingen er altså kraftig forenklet.

I den utviklingsperioden som tilsvarer Ett skritt foran 2 utvikler barnet sin evne til å bruke 
ulike uttrykksmåter i sin kommunikasjon. Samtidig er barnet på vei mot å bygge opp sitt første 
ordforråd og også til å sette sammen ord til korte setninger. Hvordan dette skjer vet man ikke 
så mye om med sikkerhet. Det finnes mange studier av barns tidlige språkutvikling som belyser 
noen spørsmålsstillinger knyttet til dette. Og det finnes ulike teorier som kan være til hjelp når 
man forsøker å forstå hva som skjer.2

Kommunikative og språklige ritualer
Det er i kommunikasjonen med voksne og eldre barn at barnet finner ordene og ledetråder til 
hvordan den første grammatikken konstrueres. Den voksne vet intuitivt hvor barnet er på vei 
i sin tidlige utvikling og legger til rette for læring på ulike måter. Det typiske er å ha mange 
situasjoner der barn og voksne er oppmerksomme på hverandre og ”snakker” med hverandre 
i sterkt ritualiserte og strukturerte former. Det meste som sies gjentas på samme måten hver 
gang og det blir til en slags bakgrunn. På bestemte steder i denne sekvensen sier den voksne det 
viktige ordet eller frasen. På denne måten løftes ordet eller frasen fram som en lysende figur. 
Dette gjør det lettere for barnet å rette oppmerksomheten mot ordet eller frasen.

Hvordan kan man ta vare på og skape disse ritualene også for de som bruker tegn 
som støtte i sin kommunikasjon?

Nytten driver utviklingen framover
En måte å forsøke å forstå og forklare barnets tidlige språkutvikling er å tenke på barnets 
nytte av språket. Barnet har allerede før de første ordene forstått hvordan man på en bevisst og 
hensiktsmessig måte påvirker andre mennesker på ulike måter. Dette skjer uten ord så ønsket 
framstår klart, men grunnen til ønsket er kanskje ikke like klart. Barnet når ikke målet med sin 
ytring. Dette kan tenkes å vekke et ønske om å bli mer presis i sin kommunikasjon. Samtidig har 
barnet forstått at saker og ting har navn og de kan pekes ut med sine navn. Disse to innsiktene 
gir barnet en grunn til å ville lære ordene. Barnet ”driver” sin egen utvikling framover fordi det 
finnes et behov eller motiv for det.

Hvordan kan man lokke barnet til å utvikle seg selv ved å gi det passe store 
utfordringer?

Samtalen
Ett barns språklige utvikling kan sees på som en sosial prosess som skjer i møte med andre 
mennesker. Med denne måte å se på språkutvikling på blir samtalen uunnværlig for utviklingen. 
Men samtidig er å samtale noe man lærer seg underveis, takket være at man samtaler.

Barnet må lære seg hva man gjør i akkurat den kulturen han/hun tilhører for å innlede en 
samtale, for å opprettholde, for å videreutvikle og for å avslutte den. Barnet må også lære seg 

2 Bates E et al (1988). From first words to grammar. Cambridge University Press. Bloom L & Lahey M (1978). 
Language Development and Language Disorders. John Wiley & Sons. Brown R (1973) A first langauge. 
Cambridge:Mass. Fenson et al (1993) The MacArthur Communicative Development Inventories, San Diego. Fillmore 
C (1968) The case for case. (Bach E & Harms R. Universals in linguistic theory. New York) Nelson K (1986) Event 
knowledge. Hilldale,NJ:Erlbaum
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hvordan man overlater ordet til samtalepartneren eller tar sin tur fra samtalepartneren. Det finnes 
kort sagt både rettigheter og plikter for den som deltar i en samtale og for at samtalen skal bli 
effektiv, må man følge de reglene som finnes. Begge parter har i prinsippet det samme ansvaret, 
men i samtaler mellom barn og voksne tar den voksne på seg et større ansvar enn barnet. 

Samtalen er som et spill der partene bytter på å ha ”ordet”. Et helt spesielt samspill er det 
fordi enkelte ”turer” opptrer i par. Barnet lærer seg tidlig at noen som hilser venter seg en hilsen 
tilbake. Litt senere i utviklingen forstår barnet at den som stiller et spørsmål forventer et svar.

Mellom deltagerne i en samtale oppstår et helt spesielt ”rom”. I dette dialogrommet skjer 
samtalen med ulike samtaleemner og med språklige handlinger som har ulike motiv. For å 
forstå hva barnet samtaler om på dette nivået i språkutviklingen, er den voksne i svært høy grad 
avhengig av å kunne gjette, hvis man ikke snakker om det som er rett foran øynene på en. Å 
vite hva barnet kanskje skulle ha lyst til eller behov for å snakke om er viktige forkunnskaper og 
dette krever selvfølgelig at man vet noe om barnets verden når det gjelder erfaringer, interesser 
og personlighet.

En helt spesiell handling i dialogrommet er den sosiale småpraten som i seg selv ikke 
inneholder noe viktig informasjon, men som bevarer og styrker sosial nærhet og fellesskap. Ett 
skritt foran 2 går først og fremst ut på å bekrefte og akseptere barnet som samtalepartner og 
dermed også som person. Det handler om å møte barnet med respekt og lære seg de måtene man 
bruker for å uttrykke dette.

Oppmerksomhet og vilje til forståelse er grunnleggende faktorer i samtalen. Man lærer seg 
hvordan man retter oppmerksomheten mot samtalepartneren og samtaleemnet, og hvordan man 
viser sin forståelse for det man samtaler om. Dette er viktige faktorer å diskutere på kurset fordi 
tegn i seg selv fører med seg nye muligheter på dette området. 

De første 50 ordene
De voksne bruker ikke hvilke ord som helst i sin kommunikasjon med barnet på dette 
utviklingsnivået. Oftest er det sånne ord som barnet kunne tenkes å bruke selv om han/hun kunne. 
Ordene er også enkle både i innhold og i form. Å bruke tegn som støtte i sin kommunikasjon er 
en fordel ut fra dette aspektet. Mange av barnespråkets ord er mer ”gjennomsiktige” i sin form 
som tegn enn i sin talte form. Mange tegn ligner altså på det de betyr og det blir dermed lettere 
å gjette tegnet enn det tilsvarende talte ordet.

Protoord
Til å begynne med lærer barnet seg noen enkelte ord. Disse ordene er hel spesielle og kan 
bare forstås og forklares ut fra den sammenhengen de læres i. De kalles protoord og det som 
utmerker seg ved dem er at de betyr en hel situasjon. Ordene betyr ikke bare det som skjer, men 
også hvilke personer som deltar og hvilken rolle de spiller, hvilke ting som brukes og stedet 
der hendelsen utspiller seg. Ordet (bi:) kan bety en hel lekesekvens med en bil inklusive de 
personene som deltok i leken og stedet der leken foregikk. Etter hvert begynner barnet å forstå 
at ordet (bi:) bare betyr en del av helheten og at de andre delene har andre betegnelser. Slik 
begynner det å vokse fram et ordforråd som består både av protoord, som dekker en hel situasjon 
og ord som betyr en del av en helhet.

De første ordene
Under en periode på kanskje et par måneder bruker barnet ikke så mange ulike ord, kanskje bare 
8 – 10. Derimot bruker han/hun mye tid på å prøve ut ordenens nytteverdi og samtidig lærer 
han/hun seg å forstå stadig flere ord. Ganske raskt mangedobles antallet ord som barnet forstår 
sammenlignet med dem med dem han/hun bruker. For det ”typiske” barnet er dette ikke noe 
problem, men for et barn som er avhengig av tegn kan dette forståelig nok bli et stort problem 
om de voksne i barnets nærhet ikke forstår at de skal bruke mange flere tegn enn de som barnet 
selv bruker.
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Barnets første talte ord er sjelden velartikulerte. Dette er heller ikke noe stort problem da de 
voksne er så glade for at barnet har begynt å snakke at de tolker hver ordlignende lydsekvens 
med stor innlevelse. Barnet som bruker tegn uttaler selvfølgelig sine første ord like uartikulert 
som det talende barnet men med den forskjellen at de voksne overser ytringer som en meningsløs 
vifting med hendene.

Hvordan lærer man seg å kjenne igjen de tegnene barnet gjør og hva de kan tenkes 
å bety?

Ordeksplosjonen
Så kommer en dag da barnet har forsøkt lenge nok og innser at ord er nyttige og bra. Da 

vokser antall ord litt fortere og plutselig skjer det en ordeksplosjon. På kort tid flerdobles 
ordforrådet. Ved ca 18 mnd har det gjennomsnittelige ”typiske ” barnet omtrent 50 ord som han/
hun bruker spontant og kanskje opp til 200 ord som han/hun forstår. Selvfølgelig er det ikke 
sånn at de voksne ikke bruker mer enn 200 ord når de snakker til det ”typiske” 18 måneders 
gamle barnet og at barnet lærer akkurat de ordene. Den voksne bruker selvfølgelig mange flere 
ord i sin kommunikasjon med barnet. Hvilket betyr at barnet helt enkelt velger ut de ordene som 
passer ham/henne.

Barnet som bruker tegn gis sjelden samme muligheten. Tvert imot er de voksnes ordforråd av 
tegn sterkt begrenset og dette hindrer også barnets utvikling. Like ofte som at de voksne ligger 
skrittet foran barnet i ordbruk, hender det at de ligger et skritt bak eller ved siden av. Det er 
viktig å øke bevisstheten om dette og derfor er målet for ordforrådet med tegn satt til 1000 tegn 
for dette kurset.

Organisering av ordforrådet
Mens barnet lærer seg de første 50 ordene skjer det en omorganisering av ordforrådet. Det 

finnes ulike beskrivelser av hvordan dette ser ut. I blant deles de 50 ordene opp i sånne ord 
som man peker ut ting med, (for eksempel mamma bil) ord som kan brukes i samspill (for 
eksempel hei, takk, vær så god ) og ord som kan uttrykke følelser ( for eksempel fy, feil, sint) 
i blant beskrives ordforrådet som at det er delt i to klasser. Den ene klassen kan kalles X-ord, 
de beskriver handlinger, ting, personer, egenskaper og annet som senere kommer til å kalles 
substantiv, verb og adjektiv. Den andre klassen kalles f-ord, og dette er ord som angir relasjoner 
for eksempel der,mer, borte. F-ordene har stor betydning fordi de kan kombineres med alle 
x-ordene.

Det finnes en risiko for at voksne i barnets omgivelser lærer tegn for først og fremst personer, 
dyr og ting, altså bare, eller mest x-ord. Det er lett å glemme bort f-ordene, selv om de er mye 
mer anvendbare enn de enkelte x – ordene.

Etter de første 50 ordene
Etter ordeksplosjonen skjer det en rask økning av antall ord. På omtrent ett år regner vi med 
at ordforrådet tidobles. Det er selvfølgelig store ulikheter mellom barn. Denne fantastiske 
utviklingen kan forstås hvis man ser den i sammenheng med barnets økende forståelse av 
virkeligheten. 

Allerede før barnet begynner å snakke vet han/hun ganske mye om personer, ting og 
handlinger. Han/hun vet at enkelte ting kan bevege seg på egen hånd og andre kan det ikke. 
Barnet vet også noe om hvor ting hører hjemme og om hvilke ting man bruker som verktøy eller 
hjelpemiddel når man gjør noe, for eksempel spiser eller drikker. Denne kunnskapen gir barnet 
et motiv til å lære seg navn på personer, dyr, steder, handlinger og egenskaper, men også for å 
begynne å utvikle den første grammatikken. Samtidig som dette skjer omorganiseres ordforrådet 
igjen.

En måte å beskrive ordforrådet i tiden etter de første 50 ordene er å dele opp ordene i 
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substantivistiske ord og relasjonsord. Substantivistiske ord kan beskrives som de som beskriver 
noe eller noen som har en fysisk form. Disse ordene kommer senere i utviklingen til å kalles 
substantiv. Relasjonsord beskriver det som ikke har en fysisk form. Disse ordene kommer senere 
i utviklingen til å kalles verb, adverb og adjektiv. Relasjonsordene er svært viktige på dette 
trinnet i språkutviklingen.

Barnespråkstudier viser positive forbindelser mellom antall av- og kvaliteten på de stundene 
barnet og den voksne deler oppmerksomhet, og størrelsen på barnets tidlige ordforråd. Dette kan 
kanskje forklares med at barnet i disse stundene med delt oppmerksomhet har mulighet til å styre 
den voksne slik at det som skjer er på barnets initiativ. Det kan for eksempel skje at den voksne 
snakker om hva det heter – det som barnet ser på, lytter til eller opplever på andre måter. Når 
barnets talespråksutvikling er ”typisk” tenker man ikke så mye på det. Men når barnet trenger 
tegn som støtte må man i forveien tenke over og forberede seg fordi man må kunne tegnene for 
det man har felles oppmerksomhet rundt.

Hva skal man gjøre for å forberede seg så man kan gi barnet tegn for alt som hun 
eller han er oppmerksom på?

Baby Talk
Et merkelig fenomen er at den voksne tilpasser ikke bare hvilke ord som brukes, men også sin 
setningslengde til barnet i den utviklingsperioden som omfattes av Ett skritt foran 2. Voksne 
snakker til barn i kortere og enklere setninger enn til andre. Barnespråkstudier viser at den 
voksne bruker knapt 2,5 ord mer i setningen enn det som barnet selv produserer. Ettersom dette 
er et gjennomsnittstall så forekommer det kortere og lengre setninger også. Dessuten overdriver 
den voksne både betoning og intonasjon, alt for å tydeliggjøre det som sies.

I den ”typiske” utviklingen skjer dette intuitivt, men det kan være vanskelig å tilpasse seg på 
denne måten til barn som er eldre eller større enn det ”typiske” barnet og enda vanskeligere til 
ungdommer og voksne som er på dette utviklingsnivået. Med tegn som støtte til talen har man en 
stor fordel i forhold til denne tilpasningen fordi det ligger i metodikken på dette utviklingsnivået 
at man ikke tegnsetter alle ordene i en setning eller tegner lange setninger.

Hvordan blir man klar over sin måte å snakke på versus sin måte å bruke tegn på til 
barnet?

Barnets første setninger
Den grammatikalske utviklingen kan sies å begynne samtidig med ordforrådsutviklingen. I 
begynnelsen bruker barnet ett ord – protoordet – som har en diffus men omfattende betydning. 
Etter hvert ”skrelles” betydningen av og ordet får en mer spesifikk betydning. Samtidig begynner 
barnet å” tenke” ut budskap som ikke rommes i et ord. Fordi barnet ikke har funnet ut hvordan 
man kan sette sammen ord til korte setninger, finner han/hun en helt annen løsning på problemet. 
Han/hun lager en ett-ordsetning som dekker en del av innholdet (bi: ), (bo :), (bi: ) betyr blå bil. 
Dette er et eksempel på det som kalles suksessiv ett-ordsetning. For å kunne forstå hva barnet 
mener må man hjelpe til med utgangspunkt i situasjonen og med gjetninger.

Den som lærer seg tegn samtidig med tale har en stor fordel fordi han/hun kan bruke to 
uttrykksmåter. Det finnes mange observasjoner av barn på dette utviklingsnivået som bruker et 
tegn men sier et annet ord i det som kalles suksessiv ett-ordsetning. Den motoriske belastningen 
blir mindre når anstrengelsen fordeles på to kanaler.

Hva skal vi gjøre for å ta vare på informasjon som uttrykkes i to adskilte kanaler?
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F(x) setninger
Det er ikke bare den suksessive ett-ordsetningen som er nyttig for barnet. Som regel har han/ 
hun også forstått at to ord kan settes sammen. Så mye mer kan bli sagt i samme ytring om man 
kombinerer ord, enn om man bare bruker ett av gangen. Til å begynne med er kombinasjonene 
enkle f(x) setninger. I f(x) setningene er rekkefølgen på ordene fri, f-ordene kan like gjerne stå 
etter x- ordene som før dem.

Forutsetningen for at barnet skal kunne danne denne typen setninger er at det finnes f-ord og 
x-ord i ordforrådet. Men også at barnet har forstått at objektene ikke er avhengige av at man ser, 
hører eller tar på dem, men at de har sin egen eksistens. Dette har barnet antagelig skjønt ved å 
leke borte – titt – tei leker og gjemmeleker i lang tid. Denne innsikten skaper kanskje trygghet på 
den måten at man forstår at det finnes en stabilitet i verden og hendelser er forutsigbare. Barnet 
driver sin egen utvikling av f(x) -setningen med sin vilje til å ikke bare å ville peke ut, men også 
begynne å kommentere objekter, dyr, personer og handlinger. For eksempel: se kake, kake borte, 
mer kake. Nå har barnet forstått noe viktig. Ett element kan kombineres med et annet. Alle x-ord 
kan kombineres med alle f–ord. Enn så lenge behøver ikke barnet bekymre seg om rekkefølgen 
på disse to ordene. I f(x) grammatikken spiller ikke rekkefølgen på ordene noen rolle. 

Etter f(x) setningene.
Når barnet har innsett at to enheter kan settes sammen til en ny enhet, begynner en spennende 
utvikling. Etter de første f(x) setningene følger snart andre som er mer komplekse der det er 
viktig å vite hvilken rekkefølge ordene skal komme i forhold til hverandre.

Så snart barnet begynner å ha en forståelse av årsak – virkning vokser også innsikten om at 
noe/ noen kan være opphav til noe annet, eller at en handling kan lede til en effekt av noe slag. 
Barnet fortsetter å drive sin egen grammatikalske utvikling i sin iver over å kunne kommentere 
disse situasjonene. Men det kreves at det finnes både substantivistiske ord og relasjonsord i 
ordforrådet.

Det virker som om barn har en spesiell interesse for bevegelse og at denne interessen har stor 
betydning for den tidlige grammatikken. Bevegelse kan være sånt som kalles handling men også 
sånt som har med retning å gjøre. Det ”typiske” barnet befinner seg midt i en intensiv periode 
med utforsking av sin egen kropps muligheter og av omgivelsene på ulike måter. Barnet setter i 
gang en masse hendelser og får utallige erfaringer med handlinger og deres effekter. I den tidlige 
grammatikken framstår også handlinger som det sentrale, mens de andre delene i setningen 
dreier seg om handlingen.

Barnet, den unge eller den voksne som bruker tegn som støtte til sin tale, befinner seg kanskje 
i en annen fase i livet enn det ”typiske” barnet på dette språkutviklingsnivå. Personen har kanskje 
grovmotoriske hindringer eller mangler motivasjon til å utforske verden på tilsvarende måte som 
det ”typiske” barnet. Hva dette betyr for utviklingen av den tidlige grammatikken kan man bare 
spekulere på, men om handlingene er det sentrale i de tidlige setningene er det neppe en fordel.

Hvordan skal man skape forutsetninger i hverdagen for at individet får mange 
erfaringer av ulike bevegelsesopplevelser, selv om det ikke er helt selvvalgt?
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Setninger der handlingen er det sentrale
Med erfaringer og kunnskap om hendelser kan man tenke seg at barnet har lyst til å kommunisere 
om dette. Kanskje er det interessant for barnet å kunne si noe om hva slags handling det er, hvem 
som er opphavet til handlingen eller hvordan handlingen påvirker noen eller noe annet. Når 
handlingen er det sentrale i ytringen pleier man å snakke om handlingsrelasjoner i de tidlige 
setningene, for eksempel:

sove det er aktiviteten sove som omtales 

dokke sove dokka er den som sover

sove seng sengen er det som blir påvirket av handlingen

gi dokka dokka er det som blir påvirket av handlingen

ikke sove protest mot handlingen

Setninger der stedet er det sentrale
Det virker også som om det er interessant for barnet å kommunisere sin kunnskap om plassering 
eller retninger for forflytninger. Eksempel på dette er:

Dokka seng dokka er på vei til sengen

Dokka seng dokka befinner seg i sengen

Setninger der tilstand er det sentrale
En tredje type av betydninger som pleier å være interessante for barnet er de som har med 
”eiendom” eller egenskaper å gjøre for eksempel:

Dokka sko skoen tilhører dokka

Stor sko skoen har egenskapen stor sko.

Om barnet sier eller gjør tegn for bamse seng kan det bety flere ting. Den betydningen som 
barnet legger i sin ytring er ikke tydelig. Som voksen må man gjette og overtolke.

Hvordan tolker man barnets tidlige to –treordsytringer? Hvilke faktorer er viktige 
for at gjettingen skal bli bra?

Treordsetning
Så snart barnet har lært seg hvordan man lager to-ordsetninger er steget til treordsetning veldig 
kort. Alt finnes allerede når det gjelder kunnskap om ordrekkefølge, ordenes funksjoner og 
hvilke betydninger de kan avspeile som for eksempel:

Dokka sove

           sove seng

dokka sove seng

Barnets grammatikalske utvikling skjer gjennom gradvise overganger og ofte opptrer ulike 
grammatikalske strukturer samtidig. Det er nesten ikke noe poeng i å snakke om atskilte 
grammatikalske stadier fordi utviklingen vises gjennom at andelen ulike strukturer endres.

Gi eksempler på ulike typer setninger i et barns aktive tale eller tegnbruk.
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Flere forslag til diskusjonsemner
Dette tegnkurset går ut fra oppfatningen om at alle mennesker fødes som subjekter. I den 
betydningen at vi alle har følelser, erfaringer og er aktive. Derfor er individualisering en 
grunnforutsetning i kursopplegget. Dette betyr at du skal tilpasse kursoppleggets innhold ut fra 
den enkelte persons individuelle behov og interesser selv om lederdokumentet holdes i en tone av 
allmenngyldighet og ”vanlighet”. Individualiseringen skal også medføre at de tegnferdighetene 
som deltagerne erverver på kurset umiddelbart skal være nyttige i hverdagen. Om du holder to 
kurs samtidig kommer de antageligvis til å være ulike på vesentlige områder. Tenk også på at du 
IKKE skal undervise men lede kursdeltagerne.

Hva betyr det da praktisk sett å ha et subjektsyn? Det finnes noen viktige tanker som jeg setter 
på trykk og som du kan ta med deg i de diskusjonene som kommer på kurset. Disse tankene 
gjelder i like stor grad deltagerne på tegnkurs, som de barn, ungdommer eller voksne som har 
språkvansker og derfor tilbys tegn som støtte i hverdagslig kommunikasjon og som et redskap 
i språkutviklingen.

Mennesket retter sin bevissthet ut mot virkeligheten. Det finnes en lengsel etter å bli 
delaktig i det som er utenfor sin egen kropp. Det kan gjelde samspill med andre mennesker, 
å forstå det som skjer og ta del i virksomheter av ulike slag. Gjennom å være delaktig vokser 
sammenhenger fram og med sammenhenger oppstår betydninger. Og dette skaper trygghet for 
individet. Det gjelder å la individet være delaktig i så mange situasjoner som mulig – også i sin 
kommunikasjon. Derfor må også andre deltagere i disse situasjonene kunne kommunisere på 
den måten som er best for han/henne. 

Under dette kurset kan du med fordel ha et diskusjonsemne gående som handler 
om hva man skal gjøre for å sette tegn til alt som barnet retter sin oppmerksomhet 
mot eller får erfaringer med. Behøver barnet like mange ord som et barn som har 
en helt ”vanlig” språkutvikling? Hva skal man gjøre for å utvide barnets 
erfaringsverden til ulike sosiale sammenhenger der det ikke naturlig allerede 
finnes et tegnmiljø? Hvilke hjelpemidler har man når man mangler et tegn? Hvilke 
strategier skal man bruke for å forberede ulike sosiale arenaer på å bruke tegn for 
barnets skyld?

Mennesket er som en vitenskapsmann som formulerer sine hypoteser og siden tester dem. 
Dette betyr blant annet at den som lærer seg tegn prøver dem i ulike sammenhenger og til ulike 
personer. Betydningen av tegnene vokser fram gjennom de svar man får når man tester sine 
hypoteser om nytten av tegn. Det er ikke et spørsmål om riktig eller feil – det er spørsmål om 
å skape mening. De voksnes ansvar i denne prosessen er stor. Det gjelder å lære seg å tolke og 
overtolke og framfor alt å tenke at tegn brukes for å øke samspillet mellom barnet, den unge 
eller voksne og omverdenen.

Et annet viktig samtaleemne på dette kurset er måten man møter barnet på. 
Spørsmålet du må løfte opp mange ganger er hva vi skal gjøre for at barnet skal 
få mange ulike samtalepartnere som viser at han/ hun bekrefter, aksepterer og 
respekterer barnets måte å uttrykke seg på. På hvilken måte kan man tenke seg at 
selvbilde og måten man blir møtt på henger sammen?

Mennesket er kreativt på den måten at hun skaper noe eget av de inntrykkene hun får. I kreativiteten 
ligger også at hun søker sin egen løsning på ulike problemer, også kommunikasjonsproblemer. 
Dette medfører at vi ytterst sjelden handler etter gjeldende regler, selv ikke når det gjelder 
hvordan et tegn skal se ut. Det gjelder å styrke individets kreativitet og ikke svekke den. Det 
kan skje om man korrigerer og retter på en annens tegnbruk i tide og utide. Ved å ta vare på 
og stimulere subjektets kreativitet skapes også forutsetning for å utvikle problemløsning og 
kritisk tenking. I det lange løp er det mye bedre å lære seg å finne egne løsninger når det oppstår 
problemer enn å stole på kunnskap og ferdighet som bare er lært utenat.



Ett skritt foran 2 © Iréne Johansson 19

På dette kurset har du en stor oppgave i å avdramatisere kravet om korrekthet i 
utføringen av tegnene. Snakk om hvordan døve personer gjør for å forstå og bli 
forstått. Snakk om språklige varianter i tale og tegn. Snakk for all del om at tegn 
skal brukes i kommunikasjon – ikke til prestasjon.

Mennesket er intensjonelt. Med det menes at hun ikke bare gjør saker og ting, men også har en 
hensikt med det hun gjør. Man bruker tegn fordi man har et motiv. Motivet kan være at man vil 
– ha (vil – gjøre) noe, vil hevde sin egen person for eksempel ved å protestere eller kommentere 
noe i omverdenen. Motivene kan være mange og ulike.

Et grunntema på dette kurset er tegn og nytten av tegn. Hva kan vi gjøre med tegn 
og hva kan man oppnå ved å bruke tegn? På hvilken måte blir hverdagslivet lettere 
ikke bare for barnet som har språkvansker men også for alle andre i hans/hennes 
hverdagsmiljø? Hva skjer om de andre ikke kan tegn eller bare bruker dem de kan? 
Betyr tegn noe også utenfor den kommunikative sfæren? Kan man huske og tenke 
med tegn? Kan man snakke med seg selv og bearbeide opplevelser med tegn?

Mennesket er sosialt. Han har en indre drift til å ville inngå som et unikt individ i sammenheng 
med andre unike individer. Sosiale sammenhenger bygges opp gjennom kommunikasjon, 
delaktighet og fellesskap. Språket blir det sosiale limet som åpner eller stenger dører til ulike 
sosiale grupper for oss. Når språket ikles tegn som støtte til talen, blir det på nåværende tidspunkt 
i beste fall inkluderende men i de fleste tilfeller ekskluderende. Andre mennesker som ikke 
bruker eller respekterer tegn gjør seg utilgjengelige for en person som er avhengig av tegn.

Du har en stor oppgave på kurset med å øke innsikten om tegnenes inkluderende 
eller ekskluderende virkning. Hvordan kan man jobbe for inklusjon i samfunnet 
ved å skape tegnmiljøer? Hvordan skal mennesker forstå at det er en rettighet å få 
kommunisere med tegn? Hvordan skal vi kunne gjennomføre at et grunnleggende 
rettferdighetsprinsipp er at det skal finnes tegnmiljøer på de sosiale arenaene der 
barnet finnes?

Hvert menneske lærer seg selv. Dette betyr at ingen kan lære en annen – verken barn, ungdom 
eller voksen å bruke tegn. Derimot kan vi gjøre det lettere å lære ved å la individer gjøre egne 
erfaringer og ved å bruke strategier som vi tror er nyttige. I samtaler med barn uten språkvansker 
agerer voksne helt spontant og er naturlige modeller for barnets språkutvikling. De tilpasser 
sitt språk på en ubevisst måte så barnets neste utviklingsnivå blir tydelig. Dette er antageligvis 
en viktig kilde til læring hos barnet. Like ubevisst og like viktig for barnets språkutvikling 
er vår bruk av språklige ritualer i hverdagen. Ritualene som kjennetegnes av gjentagelser og 
som knyttes til bestemte ytre hendelser gir faste rammer for gjenkjenning og forståelse og til 
imitasjon av språklige sekvenser som ligger utenfor barnets kompetanse. Men i blant er barnet 
bare tilskuer og utnytter denne rollen til å lære om samtale og språk, slik det kommer til å bli 
litt lenger fram i tiden. Dette skjer når den voksne samtaler med andre personer uten å inkludere 
barnet og på et mer avansert språklig nivå enn barnets eget.

Kursets metodiske hovedtema er hvordan vi skal skape et utviklende tegnmiljø 
rundt barnet. Det er bra om du innbyr til diskusjoner om hvordan voksne i barnets 
hverdagsmiljø skal klare å ta til seg modellrollen og å lære seg å kartlegge og 
tegnsette ulike ritualer. Å løfte fram den tredje strategien der barnet tillates å være 
tilskuer er enda viktigere fordi det er det vanskeligste av alt, å få voksne til å 
kommunisere med hverandre på tegn uten at barnet er delaktig i samtalen.

Og det viktigste av alt:

Man lærer seg språk og tegn ved 
å bruke språk og tegn.



Ett skritt foran 2 © Iréne Johansson 20

Forslag til møteplan

Kursmøte

 Introduksjon

I kursplanleggingen er det første kursmøtet en introduksjon som varer i fem timer. Dette møtet 
kan legges til en lang kveld eller en halv lørdag eller søndag. Grunnen til dette lange møtet er at 
kursdeltagerne skal bli trygge på hverandre, få en introduksjon til hva kurset handler om, samt 
å begynne på tegntreningen sin, blant annet ved å arbeide med den første ”scenen”. Gjennom å 
bruke Power Point presentasjoner og diskusjoner er hensikten at deltagerne skal begynne å tenke 
på språkutvikling der alt henger sammen og der miljøet spiller en stor rolle for utviklingen.

TID INNHOLD

POWERPOINT (PP): PRESENTASJON AV KURSETS MÅL OG INNHOLD 

Presentasjon av kursdeltagerne

PP: OM TEGN SOM SUPPLERENDE OG ALTERNATIV KOMMUNIKASJON

Gruppediskusjon 
Tegnøvelse: regle, sang, bok

PP: METODEN ETT SKRITT FORAN
Gruppediskusjon 

Tegnøvelse: regle, sang, bok

FØRSTE ”SCENE”

Valgfri situasjon
Tegnøvelse

PP: HVOR ER BARNET PÅ VEI I SIN SPRÅKUTVIKLING? 
Gruppediskusjon 

Tegnøvelse: regle, sang, bok

HJEMMEOPPGAVE
Forslag : Ord fra kategoriene Mat og Drikke, og kjøkkenting i Hjemme, 
leker, inventar, og jeg gjør på kjøkkenet i aktiviteter/verb på nettstedet 

www.tks2.no, eller i Ordboken (Aschehoug).

GJENNOMGANG AV 
Tegnordbøker og webadresser

pOwer pOInt-presentasjOner Presentasjonene finnes på nettsiden www.ettskrittforan.no 
eller på DVD.

gruppedIskusjOn Etter hvert tema i Power Point presentasjonen skal det gis tid til refleksjon/
diskusjon i små grupper. Det kan enkelt settes i gang med spørsmålet: Hvilke tanker får du etter 
min presentasjon? Hvis det er vanskelig å få i gang diskusjonene i smågrupper gjør det i hel 
gruppe. Da trengs det kanskje at du er aktiv i diskusjonen og løfter fram spørsmål som du tror 
kan være bra.

1

http://www.ettskrittforan.no
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tegnøvelse Deltagerne kan dele seg opp i små grupper eller øvelsene kan gjøres i hel 
gruppe. Deltagerne velger regle, sang eller bok.

scene Den første scenen handler om en valgfri hverdagslig situasjon, f.eks. ved matbordet. 
Deltagerne jobber i små grupper og har som oppgave å tenke på hva de selv pleier å si til barnet 
i denne situasjonen. Arbeidsark finnes i kursportfolioen. Din oppgave er å hjelpe til med å sette 
tegn til de setningene og ord som de finner fram til.

HjemmeOppgave Hva skal trenes på til neste gang? Forslag: flest mulig av begrepene 
i kategoriene Mat og Drikke, og kjøkkenting i Hjemme, leker, inventar, og jeg gjør på 
kjøkkenet i Aktiviteter/verb på nettstedet www.tks2.no, eller i Ordboken (Aschehoug)

gjennOmgang av tegnOrdbøker Og web-adresser Presenter noen nyttige web-adresser 
og vis konkret hvordan deltagerne skal komme inn på de viktigste adressene. Liste over 
oppslagsbøker finnes på nettstedet. Følgende adresser finnes på nettstedet.

www.tks2.no (finnes også som app til Iphone og Ipad)

www.tegnordboken.no (finnes også som app til Iphone og Ipad)

www.minetegn.no

www.erher.no

www.2-tusen.no

De viktigste ressursene for Ett Skritt Foran 2 er Ordboken fra Aschehoug og nettstedene 
www.tks2.no, www.2-tusen.no og samt www.tegnordbok.no. Dersom du blir forvirret av at 
tegnene i de ulike bøkene og nettstedene er forskjellige- les teksten om tegn på nettstedet  
www.ettskrittforan.no.

http://www.tks2.no
http://www.tegnordboken.no
http://www.minetegn.no
http://www.erher.no
http://www.2-tusen.no
http://www.tks2.no
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Kursmøte

– med fokus på ordforrådet

Hensikten med kursmøte 2 er at deltagerne skal få: 
• Innsikt om det tidlige ordforrådet 
• Innsikt om ettordsetninger
• Ferdigheter i å avlese enkelte tegn, fraser og setninger med tegn
• Ferdigheter i å sette tegn til begreper, fraser og setninger som hører til de enkelte scenene
• Ferdigheter i å sette tegn til de valgte regler, sanger og bøker
• Ferdigheter i å gjøre tegn fra flest mulige ord i kategoriene Hjemme/leker/inventar 

-Leker/Hobby, Aktiviteter/verb- jeg leker…, Steder/omgivelser– i www.tks2.no eller 
Ordboken (Aschehoug)

TID PLAN FOR KURSMØTE 2

REFLEKSJON 

Deltagerne bruker noen minutter til å tenke på sin egen tegnbruk.

AVLESNING 

Deltagerne jobber i smågrupper. ”Stille” tegning.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA

PP presentasjon der ettordsetningen er det sentrale

VALGFRI SCENE

Deltagerne jobber i små grupper og diskutere 
hva de selv pleier å si. Forslag til scene:

Sandkassen

ØVELSE

Begreper, setninger og fraser fra scenen.

TEGNSANG OG TEGNREGLER

Deltagerne velger en sang, regle eller bok

HJEMMEOPPGAVE 

Forslag: ord fra kategoriene 
Hjemme/leker/inventar -Leker/Hobby, 

Aktiviteter/verb- jeg leker…, 
Steder/omgivelser i www.tks2.no eller ordboken (Aschehoug)

Kursmateriell finnes i deltagernes kurshefte.

2

http://www.tks2.no
http://www.tks2.no
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Kursmøte

– med fokus på tidlige ordkombinasjoner

Hensikten med kursmøte 3 er at deltagerne skal få: 
•  Innsikt i den enkleste grammatikken – f(x)
• Ferdigheter i å avlese enkelte tegn, fraser og setninger med tegn
• Ferdigheter i å sette tegn til begreper, fraser og setninger som hører til valgt scene
• Ferdigheter i å sette tegn til de valgte regler, sanger og bøker
• Ferdigheter i å gjøre tegn fra flest mulige ord i kategoriene Klær, Kropp og sanser, 

Aktivitet/verb- Jeg gjør… i soverommet og på badet, fra www.tks2.no og Ordboken 
(Aschehoug). Ord fra kategorien Kroppen på www.2-tusen.net anbefales også.

TID PLAN FOR KURSMØTE 3

REFLEKSJON 

Deltagerne bruker noen minutter til å tenke på sin egen tegnbruk.

AVLESING 

Deltagerne jobber i smågrupper. ”Stille” tegnbruk.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
 PP presentasjon der f(x) setninger

er det sentrale

VALGFRI SCENE 
Deltagerne jobber i små grupper og diskutere hva de selv pleier å si. Forslag 

til scene: På og avkledning

ØVELSE
Begreper, setninger og fraser fra scenen

 TEGNSANG OG TEGNREGLER 

Deltagerne velger en sang, regle eller bok

HJEMMEOPPGAVE - FORSLAG:
Ord fra kategoriene Klær, Kropp og sanser, Aktivitet/verb- Jeg gjør… i 
soverommet og på badet fra www.tks2.no og Ordboken (Aschehoug). Ord 

fra kategorien Kroppen på www.2-tusen.net anbefales også.

Kursmateriell finnes i deltagernes kurshefte.

3

http://www.tks2.no
http://www.2-tusen.net
http://www.tks2.no
http://www.2-tusen.net
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Kursmøte

– med fokus på setninger der handlingen er det sentrale

Hensikten med kursmøte 4 er at deltagerne skal få:
• Innsikt om setninger der handlinger er det sentrale
• Ferdigheter i å avlese enkelte tegn, fraser og setninger med tegn
• Ferdigheter i sette tegn til begreper, fraser og setninger som hører til valgt scene
• Ferdigheter i sette tegn til de valgte regler, sanger og bøker
• Ferdigheter i å gjøre tegn fra flest mulige ord i kategoriene Tid/årstid, Farger og form 

fra www.tks2.no og Ordboken (Aschehoug). Ord fra kategoriene Tall, Bokstaver, Ting å 
gjøre og Musikk fra www.2-tusen.no.

TID PLAN FOR KURSMØTE 4

REFLEKSJON 

Deltagerne bruker noen minutter til å tenke på sin egen tegnbruk.

AVLESING 

Deltagerne jobber i smågrupper. ”Stille” tegnbruk.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
PP presentasjon der handling er det sentrale

VALGFRI SCENE 
Deltagerne jobber i små grupper og diskuterer hva de selv pleier å si. Forslag 

til scene: Samlingsstund

ØVELSE
Begreper, setninger og fraser fra scenen.

TEGNSANG OG TEGNREGLER

Deltagerne velger en sang, regle eller bok

HJEMMEOPPGAVE
Forslag: Ord fra kategoriene Tid/årstid, Farger og form fra www.tks2.

no og ordboken (Aschehoug). Ord fra kategoriene Tall, Bokstaver, Ting å 
gjøre og Musikk fra www.2-tusen.no.

Kursmateriell finnes i deltagernes kurshefte.

4

http://www.tks2.no
http://www.2-tusen.no
http://www.tks2.no
http://www.tks2.no
http://www.2-tusen.no
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4 

Kursmøte

– med fokus på setninger der plassen er det sentrale 

Målet med kursmøte 5 er at deltagerne skal få:
• Innsikt om setninger der plassen er det sentrale
• Ferdigheter i å avlese enkelte tegn, fraser og setninger med tegn
• Ferdigheter i å sette tegn til begreper, fraser og setninger som hører til valgt scene
• Ferdigheter i å sette tegn til de valgte regler, sanger og bøker
• Ferdigheter i å gjøre tegn til flest mulige ord fra kategoriene Mennesker/personer 

og Følelser fra ww.tks2.no. Kategoriene Om meg, Kroppen, Følelser, Familien, 
Bursdagsfeiring, Nasjonaldager og Jul fra www.2-tusen.no og Ordboken (Aschehoug).

TID PLAN FOR KURSMØTE 5

REFLEKSJON 

Deltagerne bruker noen minutter til å tenke på sin egen tegnbruk.

AVLESING 

Deltagerne jobber i smågrupper. ”Stille” tegnbruk.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA
PP presentasjon: Der stedet er det sentrale

VALGFRI SCENE 
Deltagerne jobber i små grupper og diskutere hva de selv pleier å si. Forslag 

til scene: fest

ØVELSE
Begreper, setninger og fraser fra scenen

TEGNSANG OG TEGNREGLER

Deltagerne velger en sang, regle eller bok

HJEMMEOPPGAVE
Forslag: Ord fra kategoriene Mennesker/personer og Følelser fra 
ww.tks2.no. Kategoriene Om meg, Kroppen, Følelser, Familien, 
Bursdagsfeiring, Nasjonaldager og Jul fra www.2-tusen.no og Ordboken 
(Aschehoug).

Kursmateriell finnes i deltagernes kurshefte.
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Kursmøte

– med fokus på setninger der tilstand er det sentrale

Hensikten med kursmøte 6 er at deltagerne skal få:
• Innsikt om setninger der tilstand er det sentrale
• Ferdigheter i å avlese enkelte tegn, fraser og setninger med tegn
• Ferdigheter i sette tegn til begreper, fraser og setninger som hører til valgt scene
• Ferdigheter i sette tegn til de valgte regler, sanger og bøker
• Ferdigheter i å gjøre tegn fra flest mulige ord i kategoriene Dyr, Aktiviteter/verb og 

Hjemme/Leker/Inventar-småpusling fra www.tks2.no og Ordboken (Aschehoug)

TID PLAN FOR KURSMØTE 6

REFLEKSJON 

Deltagerne bruker noen minutter til å tenke på sin egen tegnbruk.

AVLESING 

Deltagerne jobber i smågrupper. ”Stille” tegnbruk.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA

PP presentasjon der tilstand er det sentrale

VALGFRI SCENE 

Deltagerne jobber i små grupper og diskutere hva de selv pleier å si. Forslag 
til scene: Å småpusle (tegne, male, klippe, lime)

ØVELSE

Begreper, setninger og fraser fra scenen.

TEGNSANG OG TEGNREGLER

Deltagerne velger en sang, regle eller bok

HJEMMEOPPGAVE

Forslag : ord fra kategoriene Dyr, Aktiviteter/verb og Hjemme/Leker/
Inventar – småpusling fra www.tks2.no og Ordboken (Aschehoug)

Kursmateriell finnes i deltagernes kurshefte.
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Kursmøte

– med fokus på treordsetning

Hensikten med kursmøte 7 er at deltagerne skal få:
• Innsikt om enkel treordsetning i den tidlige grammatikken.
• Ferdigheter i å avlese enkelttegn, fraser og setninger med tegn
• Ferdigheter i å sette tegn til begreper, fraser og setninger som hører til de enkelte scenene
• Ferdigheter i å sette tegn til de valgte regler, sanger og bøker
• Ferdigheter i å gjøre tegn fra flest mulige ord i Ordboken og/eller alle kategoriene på 

nettstedet tegn til tale og de omtalte kategoriene fra nettstedet www.2-tusen.no.

TID PLAN FOR KURSMØTE 7

REFLEKSJON 

Deltagerne bruker noen minutter til å tenke på sin egen tegnbruk.

AVLESING 

Deltagerne jobber i smågrupper. ”Stille” tegnbruk.

INNLEDNING TIL DAGENS TEMA

PP presentasjon: treordsetning

VALGFRI SCENE 

Deltagerne jobber i små grupper og diskutere hva de selv pleier å si. Forslag 
til scene: helg.

ØVELSE

Begreper, setninger og fraser fra scenen.

TEGNSANG OG BARNEREGLER 

Deltagerne velger en sang, regle eller bok

HJEMMEOPPGAVE

Ord det ikke ble øvet på fra www.tks2.no eller Ordboken (Aschehoug).

Kursmateriell finnes i deltagernes kurshefte.
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Kursmøte

Kursavslutning

Kursmøte 8 er avslutning på tegnkurset Ett skritt foran 2. Møtet er planlagt til 5 timer. Det skal 
gi deltagerne mulighet til å oppsummere og reflektere det de har lært. Dessuten skal de lage en 
handlingsplan for hvordan de skal skape et utviklende tegn – og kommunikasjonsmiljø.

TID PLAN FOR KURSMØTE 8

MÅLSETTNING 1000 NYE TEGN

Deltagerne ser tilbake i sin portfolio og gjør en oppsummering. Diskuter 
nytten av ulike tegn.

”SCENER”

Deltagerne deles i mindre grupper. Gruppene ”spiller” de ulike scenene 
med replikker de har valgt selv

SANGER MED TEGN

Øv på alle sangene en gang til

REGLER
Øv på alle reglene en gang til

BØKER

Smågrupper; les bøker dere har øvd på for hverandre

HANDLINGSPLAN

Planlegging: Hvordan skal det lages et utviklende tegnmiljø rundt det 
enkelte barnet.

Kursmateriell finnes i kursdeltagernes kurshefte.
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