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         - et kurskonsept for tegn- og språkutvikling
Ett skritt foran består av fire kurstrinn og kan betraktes som et komplement til andre tegnkurs. 
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. 
 Innhold og pedagogikk ligger innenfor rammen for Karlstadmodellens tanker om språk, 
språkutvikling og språktrening. De fire 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 
prosodisk tegn ved 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. 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". 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.
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Kursets mål
Tegnkurset Ett skritt foran 4 handler om hvordan vi som voksne kan skape utviklende 
tegnmiljøer for barn som er på vei mot utbygd grammatikk i språket sitt. Barnet snakker med 
tegn og/eller ord i korte enkle setninger. Hvis barnet hovedsakelig snakker er det lett å tenke 
at det ikke lenger trenger tegn. Men tegnene behøves like mye nå som før for å hjelpe barnet 
å bli oppmerksom på og konsentrere seg om det som er nytt i språket, det som barnet holder 
på å lære seg.

Kursets innhold er skrevet med tanke på barn som er på vei mot det språklige nivået som 
er vanlig for 3-4 årige talende barn. Det betyr at barnet er i ferd med å lære seg å bruke alle 
ordklassene i setningene, bøye ordene og variere og sette sammen setninger på ulike måter. 
Ordforrådet øker også kraftig.

Kursopplegget utgår fra barneboktekster både i de strukturerte øvelsene og i de tekstene 
deltagerne velger selv. Hensikten med dette er at deltagerne skal få innsikt i og bli inspirert 
av språket barnebokforfattere bruker når de henvender seg til barn som befinner seg på det 
språklige nivået som Ett skritt foran 4 handler om.

Kursets innhold
• Samtale om de barnebøkene de leser.
• Tegnlese barneboktekster – de velger selv en ny bok til hvert møte.
• Avlese når en annen leser en barneboktekst høyt. Selvfølgelig er tanken at deltagerne 

samtidig øver opp sin evne til å avlese barnet når det bruker tegn.
• Innsikt om og øvelser med ord som forekommer i barneboktekster – ordforrådet i 5 

populære barnebøker vil bli gjennomgått.
• Innsikt om og øvelser i å bøye substantiv, verb, adjektiv og pronomen som forekommer i 

barneboktekstene.
• Få innsikt om metoden Tegnsatt Norsk (TN)og metoden Ett skritt foran.
• Innsikt om likheter – og forskjeller mellom talt/skrevet norsk og det norske tegnspråket. 

Hensikten er at deltagerne skal utvikle personlige strategier for hva de skal gjøre når et talt/ 
skrevet ord mangler et tilsvarende tegn.

Selv om kursopplegget primært er skrevet for barn, kan det selvfølgelig brukes for unge 
eller voksne som befinner seg på dette språklige utviklingsnivået. Men da må kursmateriellet 
tilpasses til livserfaringen og den livssituasjonen denne personen har.

De voksne som befinner seg i barnets, den unges eller den voksnes daglige omgivelser skal 
i løpet av kurset inspireres til å bli gode språklige modeller i hverdagen. Dette innebærer at 
ved hjelp av tegn synliggjør man alle deler av det talte språket i fullstendige setninger. Det 
gjelder å skape et utviklende tegnmiljø fordi barnet lærer både ved å være tilskuer til og som 
aktiv deltager i samtaler. På grunn av dette skal de voksne også venne seg til å bruke tegn til 
hverandre og til alle andre barn så snart barnet er tilstede.

Kunsten å føre en samtale er altså det viktigste målet i Ett skritt foran 4. Men for å kunne 
føre effektive samtaler på det språklige nivået som kurset handler om, kreves det at man mestrer 
grammatikken. Ordøvelsene og grammatikkøvelsene på kursmøtene er altså forberedelser til 
det som er det viktigste – å kunne føre en samtale.

Det er viktig å huske at Tegnsatt Norsk er en metode. Denne metoden kan selvfølgelig 
brukes på ulike måter. En måte er modellering i hverdagen som beskrives i avsnittet over. Altså 
at man som voksen er en god tegnbrukende modell som synliggjør det talte språkets deler ved 
hjelp av Tegnsatt Norsk.
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En annen måte å bruke Tegnsatt Norsk i den pedagogiske samtalen for å synliggjøre særlig 
viktige deler i språket. Den pedagogiske samtalen kan foregå hvor som helst og når som helst 
og kjennetegnes ved at den voksne har en høy bevissthet om hva de gjør. Den pedagogiske 
samtalen har på den måten ulike fokus ut fra hva barnet holder på å lære seg. Hvis barnet 
for eksempel trenger støtte for å bli oppmerksom på ulike typer substantiv, kan man i den 
pedagogiske samtalen gjennomføre en tydelig figur – bakgrunn tegnbruk. Dette betyr at bare 
den ene bestemte formen brukes i tegnene (den står fram som en tydelig figur) mens alt det 
andre ikke settes tegn til men bare sies (det som  ikke tydeliggjøres blir da bakgrunnen).

Kursmateriell
Barnebøker:
Ordforrådet i dette kurset er hentet fra fem populære svenske barnebøker for 3-4 åringer. Vi har 
valgt å oversette ordene fra svensk til norsk, slik sett blir ordlistene ikke helt korrekte, men gir 
en pekepinn på omfanget og variasjonen av ordforrådet i typiske barnebøker for 3-4 åringer. 
De fleste av bøkene finnes i norsk oversetting, dersom du ikke finner dem, bruk noen andre 
som har samme omfang og språknivå.

• Svenske barnebøker
 - Bara knyt Alfons. Bergström G 1988. Rabén & Sjögren (Albert Åberg)
 - Emilias kalas. Dunér A & Raagaard K 1994. Bonnier Carlsen
 - Nicke Nyfiken får en cykel. Rey HA 1988. Rabén & Sjögren (Nysgjerrige Nils)
 - Var är lilla Annas hund? Sandberg I & L 1972. Rabén & Sjögren
 - Mamma Mu städar. Wieslander J & T 1997. Natur och Kultur (Mamma Mø)
• Barnebøker etter eget valg
• www.tegnordbok.no (finnes også i app)
• La hendene snakke (Aschehoug)
• www.spreadthesign.com
• Demonstrasjon av tegnsatt norsk på www.ettskrittforan.no

Det er lurt å ha en eller et par datamaskiner koblet opp mot 
nettsider med tegn i kurslokalet. Det kommer til å bli behov 
for å søke opp tegn på en enkel måte på kursmøtene.

www.ettskrittforan.no/grammatikk.html
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Kursets opplegg
I dette forslaget omfatter kurset totalt 28 timer fordelt på åtte møter. Den tidsmessige 
planleggingen tilpasses kursdeltagernes ønsker. Kursets opplegg viss i det følgende skjemaet.

Skjema 1 Kursets opplegg

MØTE SAMTALE HØYT/AVLESING TEMA PP ØVELSER HJEMMOPPGAVE

1
I N N L E D N I N G 

Preposisjon

2 Valgfri bok Substantiv Substantiv

3 Valgfri bok Konjunksjoner Konjunksjoner 

4 Valgfri bok Adjektiv Adjektiv 

5 Valgfri bok Verb Verb 

6 Valgfri bok Adverb Adverb 

7 Valgfri bok Pronomen Pronomen 

8 A V S L U T N I N G

det første kursmøtet omfatter 5 timer og er en introduksjon. Målet er at deltagerne blir 
kjent med hverandre og får en introduksjon til emnet og de metodene som brukes på kurset. 
Kursmøtet omfatter både teori og praktiske øvelser.

Din oppgave som kursleder er å introdusere emnene ved hjelp av Power Point presentasjoner 
og oppmuntre til diskusjon blant deltagerne. Ett skritt foran handler hovedsakelig om ordklasser 
og det kan trenges en god del inspirasjon og motivasjon fra lederens side for at deltagerne skal 
like kursets tema. Det kan være lurt å tenke på at det kanskje finnes ”grammatikkskrekk” hos 
noen eller flere av deltagerne.  Det gjelder derfor å forklare deltagerne at ordøvelsene gjøres 
fordi de er nødvendige for å bli god i å samtale ved hjelp av Tegnsatt Norsk.

kursmøte 2-7 omfatter 3 timer hver men denne tiden kan også justeres etter kursdeltagernes 
ønsker. Hvert kursmøte har samme struktur, mens innholdet i de ulike delene er ulike. Hvert 
kursmøte inndeles i følgende momenter:

• Samtale. I smågrupper samtaler man om de bøkene man har lest til kursmøtet.

• Høytlesing. I små grupper leser deltagerne med tegn deler av den barnebokteksten som de 
har øvd på hjemme. Oppmuntre deltagerne til å jobbe med framføringen sin så lesingen 
blir interessant.

• Avlesing. Deltagerne jobber i par og øver på avlesing med grunnlag i det de har valgt å øve 
på hjemme. Bruk gjerne denne øvelsen som et eksempel på hvordan det kan være når man 
har vanskelig for å forstå. Deltagerne har ingen problemer med å forstå tale men kanskje 
store problemer med å avlese ukjent tekst. Hvordan er det for barnet? Kanskje er tale like 
vanskelig å avlese som tegn for de voksne.
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• Tema. I dette punktet fokuseres det på en ordklasse på hvert kursmøte. Power Point brukes 
som en støtte i diskusjonen som mest av alt dreier seg om hvordan man skal overføre 
måten å uttrykke seg med tale på til tegn.

• Ordøvelse. Deltagerne utvider sitt ordforråd i tegn og lærer seg strategier for ordinnlæring.

• Ordbøying. Deltagerne øver på ordbøying. Puggeøvelsene er for å øve på at hendene skal 
bli så vant til tegn at man ikke trenger å tenke på hvordan man gjør det når et ord skal 
bøyes når man bruker tegn i hverdagen.

• Strategiøvelser. Øvelser for å vekke bevissthet om hva man gjør når tegnleksikonet ikke 
inneholder et tegn tilsvarende et ord man bruker i skrift eller tale.

• Hjemmeoppgave. En barnebok skal læres så bra at man kan lese den med tegn så 
automatisk som mulig. Deltagerne velger bøkene sine selv. Målet er at deltagerne skal 
velge bøker som så kan brukes direkte til et barn eller barnegruppe. Bruk gjerne litt tid på 
å diskutere gode bøker og oppmuntre deltagerne til å gi hverandre tips på bøker.

Det siste kursmøtet omfatter 5 timer. På dette møtet reflekterer man over sin egen læring av 
tegn, fortsatt øvelse på samtale, høytlesing og avlesing, og repetisjon av de øvelsene man har 
gjort. På møtet skal det også lages en handlingsplan for hvordan man kan lage et utviklende 
tegnmiljø i hverdagen.

Din oppgave som kursleder:
Din oppgave som kursleder er å være kursets

"ORDENSMANN"  Det betyr at du skal organisere møtene både innholds – og tidsmessig. Til din 
hjelp får du forslag under rubrikken ”forslag til møteplanlegging”

"INNLEDER"  Det betyr at du bestemmer og presenterer møtets språklige tema og at du vekker 
interesse og lyst til å diskutere dette temaet. Du finner Power Point presentasjoner du kan 
bruke på www.ettskrittforan.no/trinn4/kursholder. Notatsider til temaet finnes på nettstedet 
www.ettskrittforan.no. Du skal IKKE undervise bare innføre temaet som skal diskuteres.
"IGANGSETTER"  Dette betyr at du skal motivere deltagerne å jobbe med de spørsmålsstillingene 
som finnes i rubrikkene Ordøvelse og Samtaleøvelse i deltagernes kursdokument.

"DEMONSTRATØR"  Dette betyr at du skal vise hvordan man utfører de tegnene for ord og 
setninger som deltagerne har funnet fram til på møtet. Dette gjelder først og fremst øvelsen 
høytlesing.

"INSPIRATOR"  Dette betyr at du generelt skal motivere deltagerne med å jobbe med sin egen 
læring.

En oppgave for deg som kursleder er også å formidle at Tegnsatt Norsk er en metode og at 
metoden brukes for å tydeliggjøre den grammatiske strukturen i talen og skriften. Fokus på 
enheter i grammatikken (først og fremst ordstammer og endelser), ordrekkefølge og regler 
for hvordan ordforrådet organiseres. Målet er altså at tegnene skal forenkle barnets tale – og 
skriftutvikling.
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En liten teoretisk oversikt til deg som kursleder
I det følgende kan du lese om noen av grunntemaene i dette kurset. Teksten er laget for at 
du skal kjenne deg tryggere på det du kanskje kommer til å snakke om. Men tenk på at fakta 
bare har som hensikt å gjøre det enklere for deltagerne å forstå hva de holder på å lære seg og 
denne kunnskapen er verdifull, og framfor alt hvorfor Tegnsatt Norsk er en bra metode på dette 
språklige utviklingsnivået.

Metoden Ett skritt foran
Innled gjerne hvert kursmøte med å minne om hva Ett skritt foran innebærer. At det gjelder å 
vite hvor barnet er i sin språkutvikling og å vite noe om neste nivå i barnets språklige utvikling, 
fordi det er på det nivået vår tegnbruk skal være. Kursopplegget er kraftig forenklet på dette 
området og innholdet sikter seg inn på et språklig nivå som tilsvarer det hos talende 3 – 4 
åringer som har en ”vanlig” språkutvikling. Hva dette innebærer kan dere diskutere samtidig 
som du viser PP bildet som heter ”hvor er barnet på vei?”

Minn også deltagerne om noen tanker rundt barns læring og språklige utvikling. At det 
man allerede kan det bruker man. Men for å lære seg det man ikke kan, trenger man en 
ledsager. Sammen med ledsageren kan man, og jo mer man trener, desto mer kan man på 
egen hånd. Da er det på tide å flytte grensen et skritt framover. Da er det på tide å erobre et 
nytt område sammen med en voksen ledsager.

Ett skritt foran er en metode der voksne øver seg på å kommunisere med barnet på et 
språklig nivå som ligger rett over barnets egen. Metoden handler om at vi voksne skal 
tydeliggjøre for barnet hvor han eller hun 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 
voksne for å skape et utviklende språklig miljø med tegn rundt barnet. Bak denne metoden 
står teorier om hvordan barn lærer. Det er framfor alt Vygotsky og Feuerstein1 som har vært 
inspirasjon.

Læring som sosial aktivitet
Det er i møte med andre mennesker at barnets kommunikative og språklige utvikling skjer. Og 
fordi vi utveksler tanker og ideer når vi kommuniserer så forandres og utvikles barnets bilde 
av verden i møtet. Også hans eller hennes tenkning utvikles.  Det er i samspillet med andre 
mennesker som vi utvikles. Språket og tegnferdighetene bestemmes av om man bruker dem i 
hverdagen og i alle ulike situasjoner. Hverdagen er derfor en arena både for bruk og innlæring 
av tegn og språk.

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

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 Press
Feuerstein, R. and Rand, Y. (1974). Mediated Learning Experience: An outline of proximal etiology for differential 
develop ment 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. Tan nenbaum (Eds.), Mediated learning experience (MLE);Theoretical, psychosocial, and learning implications. 
(p. 3-51). London: Freund
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En måte å tenke om dette på er å se på voksne som har en nær relasjon til barnet som 
tolker eller en slags filter. Dette snakker Feuerstein om på en overbevisende måte. Dette 
voksenfilteret plasserer seg mellom barnet og omverden. Barnet får hjelp til å ta til seg 
inntrykk fra virkelighetens mange hendelser ved at vi hjelper han eller henne til å rette og 
fokusere oppmerksomheten deres. Vi hjelper også barnet å tolke inntrykk fra omverdenen 
takket være at vi kjenner hans eller hennes erfaringsverden. Vi gjør helt enkelt inntrykkene og 
omverdenen begripelige og meningsfulle.

Samtidig fungerer også voksenfilteret i motsatt retning. Vi tydeliggjør barnets uttrykk og gjør 
således hans eller hennes kommunikasjon begripelig også for dem som ikke står barnet like nær. 
I visse situasjoner fungerer vi som en slags oversetter mellom barnet og en samtalepartner.

Vi voksne er lenker mellom barnet og alt annet og samtidig er vi ledsagere for han eller henne 
i innlæring og utvikling. Men for at dette skal skje på en utviklende måte må vi vite noe om 
grensene for barnets kunnskap, interesse, følelser og ferdigheter.

Læring er å overskride grenser.
Språk og innlæring av tegn, som all annen innlæring, kan sees på som en stadig pågående 
prosess for å flytte og overskride grenser. Vygotsky har gitt oss et begrepsapparat for å 
håndtere dette da han innførte begrepet proksimal utvikling. 

Nokså forenklet kan man tenke seg at hvert enkelt barn på et visst tidspunkt har en 
kompetanse som befinner seg innenfor visse grenser, eller for å si det med Vygotsky`s 
terminologi, innenfor en viss sone. Oppgaver som ligger innenfor disse grensene kan barnet 
klare på egen hånd og også lære mer innenfor denne sonen på egen hånd. Men for å gå videre 
til neste utviklingssone behøver 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 for barnet. Ved å få gjøre det sammen med en annen, å bli stimulert, utfordret 
eller undervist overskrider barnet sin egen evne og har fått det ene benet over grensen til neste 
utviklingssone.

Det er dette Ett skritt foran – metodikken handler om. Hvordan vi voksne skal bli mer 
bevisste og flinke til å bruke tegn på en litt mer avansert måte for å vise barnet hva som er 
mulig å lære for han eller henne.

Metoden Tegnsatt Norsk (TN)
Ett skritt foran kursene handler om tegn som støtte til talen i kommunikasjon (ASK) og om 
tegn som et pedagogisk verktøy ved innlæring av språk og annen kunnskap. Kursene handler 
ikke om tegn i stedet for tale og ikke om norsk tegnspråk. I ett skritt foran bruker vi metoden 
Tegnsatt norsk.

Tegnsatt norsk er inspirert av metoden tecknad svenska. Den ble utviklet i Sverige 
på 70-tallet. Målet med metoden var å hjelpe leseinnlæringen for barn med alvorlig 
hørselshemming eller døve barn. I kommunikasjon med døve personer har metoden tecknad 
svensk aldri fungert blant annet fordi den er så langsom. Det henger selvfølgelig også sammen 
med at tecknad svenska er et konstruert språk basert på svensk talespråk, men utrykt med 
tegnbevegelser. Slik er det også derfor en vesensforskjell mellom tegnsatt norsk og norsk 
tegnspråk- det er to helt forskjellige ting og må ikke forveksles.

Metoden Tegnsatt Norsk byr på en rekke utfordringer- dette henger sammen med at 
tegnspråk og talespråk er forskjellige. For å få en forståelse av dette er det i de neste 
avsnittene gitt en rekke eksempler på viktige forskjeller. Den som bruker Tegnsatt Norsk må 
være forberedt på å stadig måtte forholde seg til utfordringer som oppstår på grunn av disse 
ulikhetene. Det gjelder å utvikle strategier for hvordan man skal gjøre. Og det gjelder å huske 
på at målet med metoden i trinn 4 i Ett Skritt Foran er talt og skrevet norsk grammatikk.
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Sekvensialitet – simultanitet -  spatialitet
Tale/skrift og tegnspråk ligner hverandre på mange måter og skiller seg fra hverandre på andre 
måter. Det finnes et ordforråd og en grammatikk i begge språkene men oppbyggingen av disse 
er ulike. Til dels kan dette forklares ved de ulike uttrykksmåtene.

Skriften er sekvensiell. Det kan man se fordi bokstav følger etter bokstav og ord på ord i 
et lineært system. Talen er også sekvensiell men dessuten simultan. Dette viser seg ved at vi 
hører stavelser, ord og setninger som følger etter hverandre, men vi hører også intonasjon, og 
betoning (prosodi) samtidig som ordene uttales. Vi får informasjon fra både ordene, setningene 
og prosodien samtidig.

Tegnspråket er sekvensielt, simultant og spatialt. At tegnspråk er sekvensielt betyr at 
tegnene følger etter hverandre i en tidslinje. Det skjer når setningen bygges opp. At tegnspråket 
er simultant innebærer at de ulike komponentene fungerer sammen for å gi mer enn en 
betydning samtidig. Dette blir tydelig når manuelle komponenter i tegn (bevegelser i hendene) 
brukes samtidig med ikke-manuelle signaler (bevegelser i hode, ansikt, kropp) slik kan man 
markere hvem sin tur det er å snakke i samtalen med ikke-manuelle signaler samtidig som 
man uttrykker et språklig budskap i hendene. Den som har ordet og snakker med tegn fester 
blikket på den som man utser som neste taler. Ved hjelp av en håndgest kan man også si fra om 
at man vil ha ordet neste gang det blir bytte av tur.  Et annet eksempel er når man vil utheve 
noe som er nytt og interessant i budskapet. Dette kan man vise ved å heve øyenbrynene og ha 
blikkontakt med samtalepartneren.

Tegn er også spatiale på den måten at rommet utnyttes for å gi betydning til tegnene. Denne 
muligheten har man ikke i talen og utgjør den store forskjellen mellom tegn og tale. Ved hjelp 
av rommet kan man angi størrelse og lengde på det begrepet man snakker om med tegn bare 
gjennom størrelsen på tegnets bevegelse. Det behøves ikke to tegn som i talespråket, men de 
to begrepene smelter sammen til et tegn. Eksempel på dette er stor fisk.

En annen måte å utnytte rommet på er ved hjelp av blikk eller et tegn plassere en person, en 
hendelse eller en handling et sted i rommet. Så kan man peke mot dette stedet når man refererer 
til personen, hendelsen eller handlingen.  I talespråket er vi mer omstendelige og må bruke ord 
for å oppnå samme betydningen.

Ordbøyinger
Når man bruker tegn bøyes som regel ikke tegnene  på samme måte som talte/skrevne norske 
ord. Det finnes allikevel måter å markere bøyninger.
• Flertall av substantiv. Dette kan for eksempel skje med å gjenta tegnet flere ganger.
• Gradbøying av adjektiv og adverb. Man viser graderingen i begrepene romslig gjennom 

størrelsen på tegnets bevegelse.
• Fortid av verbet. Det finnes et spesielt tegn som markerer fortid.

Tegnsatt norsk - et konstruert system
Tegnsatt norsk er konstruert, slik tecknad svensk er konstruert. Det finnes mange tegn som er 
direkte lånt fra tegnspråket selvfølgelig, men mange talte/skrevne ord mangler i tegnspråket 
(det motsatte gjelder også). Derfor må man skape helt nye tegn, delvis nye tegn ved hjelp av  
regler for orddannelse, låne fra andre nasjonale tegnspråk eller bokstavere de talte/tegnede 
ordene. Fordi TN følger talens/skriftens grammatiske struktur, må man også skape uttrykk for 
endelser som mangler i tegnspråket.
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Språklig fokus i Ett skritt foran 4: Ordklasser.
Innholdet i Ett skritt foran 4 er strukturert i forhold til de ordklassene som finnes i talt/skrevet 
norsk. Hvert kursmøte har en ordklasse som språklig fokus. Hensikten er at deltagerne skal 
få innsikt i nytten av ordklassene i språket og å øve på ord, ordbøyinger og setninger i den 
bestemte ordklassen. 

Samtalen vil i det følgende være basen for resonnementet om nytten av de ulike ordklassene. 
Man trenger å forstå alle ordklassene for å kunne føre en vanlig samtale men betydning av de 
ulike ordklassene framstår som mer eller mindre viktig for ulike aspekter av en samtale. Selve 
samtalen er en uvurderlig arena for den språklige utviklingen. Man samtaler altså for å lære 
seg språk, men samtidig lærer man seg å samtale ved å samtale. Hva er det man lærer seg?

• Man lærer seg rollene i samtalene og hvordan man ved hjelp av disse rollene holder orden 
i samtalen. Man trenger å vite hvem det er som har ordet, hvem som er den tiltalte og 
hva/hvem man snakker om. Så må man også lære hvordan man skifter roller fra å ha vært 
den som ble tiltalt og til den som har ordet. Etter hvert lærer man seg disse vekslingene 
og samtidig lærer man seg å ta ansvar for samtalen. Personlige pronomen er verdifulle i 
denne læringen.

• Man lærer seg å samtale om noe eller bare snakke sammen for den sosiale småpratens 
skyld. I det første tilfellet må man lære seg å bestemme og tydeliggjøre hva som er 
samtaleemnet. Man trenger også ord som peker ut noe spesielt. Substantiv er utmerket til 
dette, men også verb.

• Samtidig må man også lære seg å ta imot et samtaleemne som en annen har bestemt og 
utvide det ved å kommentere og komme med ny informasjon. Da trenger man minst 
adjektiv, pronomen og adverb, men sannsynligvis også preposisjoner og konjunksjoner.

• Dessuten må man også lære seg å avslutte et samtaleemne eller knytte det til et annet 
emne så det dannes en ”rød tråd”. Pronomen, adverb og konjunksjoner er nyttige verktøy 
til dette.

• Man lærer seg å bruke samtalen for å oppnå visse behov som å få eller gi informasjon, 
ros eller bekreftelse. Motivene er mange og det handler om å lære å å uttrykke seg på en 
måte så budskapet får en effekt på den som er samtalepartner. Man kan si at man lærer å 
utføre mange ulike handlinger med språket. Verbenes imperativformer og hjelpeverb er 
uvurderlig for noen språklige handlinger, men adverb er også nyttige til dette, spesielt hvis 
man vil vise sin innstilling til det man snakker om.

• Man lærer seg hvordan man uttrykker seg både språklig og ikke – språklig. For å vise 
samtaleemnet trengs det i de fleste tilfeller å utpekes med ord. For å kommentere noe til et 
samtaleemne må man lære seg å peke med ord bakover til noe som har vært sagt tidligere. 
Men også for å kunne føre en samtale på en sosialt akseptabel måte må man vite hvordan 
språket brukes i ulike situasjoner. Det finnes regler for ikke bare hva man kan si, men også 
for hvordan man uttrykker seg språklig. Man trenger synonymer.

For å gjøre det enklere for deg som kursleder kommer det nå en kort introduksjon til det norske 
ordklassesystemet. Ingen trenger å kunne alt som står i denne teksten, men kanskje skaper det 
en viss forståelse for hva det dreier seg om og hvorfor det er viktig å gjøre det enklere for 
barnet å lære seg også disse delene av språket.
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Preposisjoner
Hva slags ord er preposisjoner?
Preposisjoner er en type småord i språket vårt som viser relasjonene mellom andre ord for 
eksempel til, fra, etter, med. Ordet preposisjon betyr noe sånt som ”det som står foran”. 
Vanligvis er det et substantiv eller et pronomen som preposisjonene står foran, men det kan 
også være en bisetning. Dette er det vanlige mønsteret i norsk, men det finnes selvfølgelig 
unntak fra denne regelen, for eksempel guttene imellom.

De fleste preposisjonene er enkle for eksempel bakom, på, over, men det finnes også 
sammensatte preposisjoner for eksempel i stedet for (preposisjon + substantiv + preposisjon).

Preposisjoner bøyes ikke. Ordklassen kalles lukket. Det betyr at den inneholder et begrenset 
antall ord og at endringene innen ordklassen går forholdsvis langsomt.

Preposisjoner uttrykker ulike relasjoner
Vi bruker preposisjoner på norsk for det meste til å uttrykke rom og tidsbetydninger. Men 
enkelte preposisjoner kan også angi betydning for tilhørighet, opphav, årsak og egenskaper. 
For eksempel av, med, uten, med hensyn til, på grunn av.

ROMPREPOSISJONER pleier vi å dele i to undergrupper:
• De som handler om plassering, for eksempel bakom, blant, ved siden av, framfor, framme, 

hos, i mellom, om, omkring, på, under, ved, over.
• De som handler om retning for eksempel bakfra, bort, forfra, fra, gjennom, rundt, til, mot, 

ut av, videre, ut fra.

TIDSPREPOSISJONER pleier vi også å dele i to undergrupper:
• De som handler om tidspunkt, for eksempel etter, etterpå, før, siden.
• De som handler om varighet for eksempel i – begynnelsen – av, i – slutten – av, mens, 

underveis.
Mange av talens/skriftens preposisjoner har tilsvarende tegn. Det er bare å oversette, men noen 
ganger kan det være vanskelig å finne tilsvarende tegn. Da må man diskutere seg fram til en 
løsning. En vanlig strategi for å tydeliggjøre især retningspreposisjonene er å utnytte rommet 
på samme måte som i tegnspråket dvs. med bevegelser i tegnene som også viser retningen.

Preposisjoner er nyttige
Preposisjoner er nyttige fordi man ved hjelp av dem kan tydeliggjøre forholdet mellom 
personer, ting og steder. Det kan være viktig å vite om duken ligger på bordet eller under 
bordet eller bak bordet. Eller om du skal gå til eller gå fra bordet og om du skal gjøre det før 
eller etter maten.

Substantiv
Et samtaleemne er det som en samtale handler om. Det kan være for eksempel en person, 
et dyr, et objekt eller et sted. For å gjøre denne typen samtaleemner tydeligere trenger man 
substantiver fordi substantivet peker ut den/det som det betegner på en tydelig måte. Hvis man 
forstår innholdet i ordet, behøver ikke referenten (den/det som ordet peker ut) være tilstede. 
Ved hjelp av substantivet kan man peke ut noe som befinner seg et annet sted, i en annen tid, ja 
til og med noe som ikke er på ”ordentlig” og noe som ikke finnes. Ved hjelp av substantivene 
kan man snakke om dette.

En samtale uten substantiv hadde vært en samtale som var ganske begrenset og med 
uklare samtaleemner. Derfor trenger vi substantiv som beskriver alt det vi snakker om.
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Hva slags ord er substantiv?
Substantiv er sånne ord som setter navn eller etiketter på:

Personer: lærer, mamma
Grupper av personer: familie, slekt, publikum
Objekter: Stol, Kopp
Grupper av objekter: Møbler, bestikk
Vekster: Tulipan, gressløk
Aktiviteter: Handling, marsj
Følelser: apati, glede
Høytider: Jul, 17. mai
Tilstander: Død, fred, overflod
Forhold: Sorgløshet
Steder: Barnehage, sykehus, Stillehavet
Måleenheter: Meter, kilo
Retninger: Høyre, sør
Stoffer: Kobber, syre, væske

Ofte får man rådet om å prøve om ordet er et substantiv ved å sette artikkelen en, ei eller et 
foran. Hvis det fungerer er det også et substantiv.
Substantiv er en åpen ordklasse. Det betyr at det stadig dannes nye ord som hører til denne 
ordklassen.

Substantiv kan deles inn i konkrete og abstrakte
Oftest tenker man på substantiv som navn på noe man kan se og ta på for eksempel bord, hus, 
bil. Disse ordene kalles konkrete substantiv fordi det de benevner har en fysisk form. 

 Men andre substantiv for eksempel sinne, depresjon, herlighet mangler fysisk form og man 
kan verken se, høre, kjenne eller ta på dem direkte selv om man kan observere effekten av dem. 
Denne gruppen av substantiv kalles abstrakte. I denne gruppen av substantiv finnes det mange 
som kan være vanskelige å forstå, derfor er det ekstra viktig å tydeliggjøre dem ved hjelp av tegn.

Substantiv dannes på ulike måter
Substantiv kan være egne ord fra begynnelsen. Men man kan også lage substantiv av andre ord 
ved å legge til endelser eller sette sammen flere selvstendige ord for eksempel fuglekassetak 
(fugl + kasse + tak).
 Mange verb kan bli substantiv hvis man setter endelsen - er (svømm + er) eller – ing etter 
ordstammen for eksempel (svømm + ing).
 Mange adjektiv kan bli substantiv hvis man setter endelsen – het eller – is etter stammen 
for eksempel nyhet (ny + het) eller gamlis (gaml + is)
 Disse strategiene lærer barnet seg raskt og mange av dem blir mestere på å lage ord som 
de trenger nettopp på denne måten.  Også barn som har språkvansker trenger å kunne lage nye 
ord. Derfor er dette en viktig strategi å tydeliggjøre for barnet. Sammensatte ord kan man på 
en enkel måte vise ved å tydeliggjøre grunnordene.
 En strategi når det gjelder sammensatte ord kan være at man gjør tegnene for de to 
grunnordene selv om det finnes et tegn som tilsvarer det sammensatte ordet. Strategien for ord 
som dannes med avledningsendelser kan være å bokstavere endelsene.

Subtantiv kan bøyes
Betydningen av et substantiv kan nyanseres på ulike måter ved hjelp av bøyningsendelser. 
Eller man kan si at ved hjelp av bøyningsformene utstyres ordets grunnform med ekstra 
informasjon uten at man behøver å bruke andre ord.
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I samme substantiv kan man altså få informasjon om referenten (den/det som betegnes med 
ordet) og om det gjelder en enkelt, hvem som helst eller et spesielt medlem i en gruppe, og om 
det er en eller flere og om det er  et eierforhold. Vi pleier å snakke om:
1.  Genitiv. Ordets grunnform og genitiv – s. Ved hjelp av genitivendelsen kan man angi at det 

foreligger tilhørighet eller et eierforhold mellom substantivet og et annet ord, for eksempel 
jentas veske. Lag gjerne tegn for bokstaven S direkte etter tegnet for ordet for å markere 
genitiv.

2.  Bestemthet. Substantivene i norsk bøyes i bestemt form for å markere noe ubestemt, allment 
eller noe avgrenset bestemt. Den ubestemte formen angir at man snakker om hvilken/hva 
som helst innenfor rammen av begrepet for eksempel gutt eller gutter, mens den bestemte 
formen peker ut et bestemt medlem innenfor klassen for eksempel gutten eller guttene. 
Når man bøyer substantiv i bestemt form må man også ta hensyn til substantivets kjønn 
for eksempel en hest/hesten, men et hjerte/hjertet. Når man tegner kan gjerne endelsen 
bokstaveres. Også artikler skal selvfølgelig bokstaveres.

Artiklene:   en  = tallet 1 + bokstaven n
                  et =  tallet 1 + bokstaven t
  ei  =  tallet 1 + bokstaven i
                  den  =  peke + bokstaven n
                  det  =  peke + bokstaven t

                  de  =  peke

3.  Numerus er en bøyningskategori som handler om antall. Det finnes to bøyningsklasser; 
singularis (entall) og pluralis (flertall). I de fleste tilfeller følger bøyningene mønsteret i 
tabellen under. Men det finnes en gruppe ord som lager litt mer besvær. Det er ordene som 
danner flertall med omlyd for eksempel mann – menn. I tegn kan det være en strategi å 
bokstavere endelsene men det finnes ingen selvfølgelig løsning på hvordan flertallsformer 
med omlyd skal bøyes. En markering for flertall hadde vært verdifullt. I nettverket rundt et 
barn må man helt enkelt bestemme seg for hva man vil gjøre.

Bøyningsgrupper i flertall:
                           ENTALL                                                 FLERTALL
              UBESTEMT    BESTEMT                     UBESTEMT          BESTEMT
Hankjønn: gutt -en (gutten) -er (gutter) -ene (guttene)
Hunkjønn: dør -a/-en (døra/døren) -er (dører) -ene (dørene)
Intetkjønn: lys -et (lyset) - (lys) -a/-ene (lysa/lysene)
 eple -et (eplet) -er (epler) -a/-ene (epla/eplene)
 blad -et (bladet) -/-er (blad/blader) -a/-ene(blada/bladene)

Substantiv kan deles inn i grupper
Substantivene kan deles i grupper på mange ulike måter. Det kan være nyttig å vite om noen 
av disse måtene for eksempel synonyme begreper (ord som betyr det samme eller nesten det 
samme) og inndeling i over – og underbegreper. Fordelen med å vite hvordan ord er beslektet 
med hverandre er at man får en strategi for hvordan man kan løse problemet når man ikke 
kommer på eller mangler ord for det man vil si. En måte er  helt enkelt å velge et annet 
substantiv som betyr det samme eller nesten det samme. En annen måte er å bruke et ord som 
omfatter det ordet (eller den referenten) som man vil si noe om – et overordnet begrep.
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Det kan være vanskelig og noen ganger veldig vanskelig å oversette synonymer i tale til tegn. 
Mange substantiver i talt/ skrevet norsk har synonymer, men det er få som har synonymer i tegn i 
tegnordbøker og lignende. Dette er derfor en problemstilling som må diskuteres. Hvordan gjør 
man for å vise forskjellen mellom for eksempel mann og gubbe? En måte kan jo være at man 
sier grunnformen i tegn men sier synonymet. Andre alternativer er at man konstruerer helt nye 
ord, bokstaverer hele eller deler av ordet eller låner ord fra andre tegnspråk. En mulig løsning 
på ulikheten mann – gubbe kan være at man velger tegnet for mann fra et annet tegnspråk og 
lar det bety gubbe for akkurat dette barnet med målet å tydeliggjøre mysteriet med synonymer.

Substantiv er nyttige
Fordi substantiv defineres som navn eller etiketter på noen eller noe, blir de selvfølgelig 
effektive for å peke ut noe eller noen. Særlig nyttig blir det når man vil eller ikke vil ha noe 
eller noen. Med hjelp av substantivet klargjør vi også hvem eller hva vi snakker om.
Nytten av substantivene er også en annen art. Vi trenger dem når vi danner setninger.

Konjunksjoner
I en samtale er en grunnregel at vi skifter tur, dvs. at når den ene er aktiv og snakker/bruker 
tegn, lytter den andre og så bytter vi tur. En annen grunnregel er at vi får snakke/bruke tegn 
ferdig før den andre begynner å skifte over til sin tur. Det gjelder å ha kunnskap om hvordan 
man gjør dette for å rekke å uttrykke det man ønsker. En måte er å bruke konjunksjoner, for 
eksempel ordet og, da vet lytteren at det kommer mer selv om man tar en liten pause for å tenke 
seg om eller formulere fortsettelsen.

Konjunksjoner er altså ord som på ulike måter binder sammen ord, fraser og setninger med 
hverandre. Konjunksjoner kan ikke bøyes og ordklassen er lukket. Antallet konjunksjoner i 
språket er begrenset og det går langsomt å fornye ordklassen.

Konjunksjoner og subjunksjoner
Ordklassen konjunksjoner pleier å deles i to fordi funksjonen hos konjunksjonene kan være 
svært ulike. Undergruppen konjunksjoner er sånne ord som binder sammen to eller flere ledd 
som er grammatikalske likeverdige. Det kan være ord som for eksempel Per og Lise. Fraser 
som for eksempel Bilen kjører og ballen ruller. 

Blant ordene i denne gruppen kan noen, for eksempel OG, brukes bare for å legge til 
et ledd til uten at det oppstår en annen betydning for eksempel Ola spiller og Lise danser. 
Det er ganske enkelt et verktøy for å bygge ut fraser og lage lengre setninger. Men andre 
konjunksjoner tilfører setningen en ny betydning. Med konjunksjonen ELLER tilbyr man et 
valg, for eksempel Ola spiller eller Lise danser. Ved hjelp av konjunksjonen MEN setter man 
det ene leddet opp mot det andre, for eksempel Ola spiller men Lise danser. Med konjunksjonen 
FORDI uttrykker man en forklaring, for eksempel Ola spiller fordi Lise danser.

Noen ganger snakker man om konjunksjoner ut fra den funksjonen de har i setningen:
• sammenbindende konjunksjoner: og både – og samt
• adskillende: eller enten – eller hverken – eller
• motsettende: men uten
• forklarende: fordi for

Subjunksjoner er ord som brukes for å underordne en setning (bisetning) under en annen 
(hovedsetning). Dette er viktig å kunne fordi bisetninger kan brukes for å gi ekstra informasjon 
om et ord eller en del i en annen setning. Ved hjelp av ulike subjunksjoner kan man angi 
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hvordan bisetningen og hovedsetningen forholder seg til hverandre. Dette kan foregå på ulike 
måter og vanlige betydningsforhold er følgende:

• Tid: da, når, idet, etter at, før  f.eks. Ola spiller før Lisa danser.
• Årsak: fordi, siden, ettersom  f.eks. Ola spiller fordi Lisa danser
• Betingelse: dersom, hvis, i tilfelle  f.eks. Ola spiller hvis Lisa danser
• Følge: for at, slik at, så  f.eks. Ola spiller slik at Lisa danser
• Innrømmelse: selv om, skjønt, enda  f.eks. Ola spiller selv om Lisa danser
• Sammenligning: enn, som, som om  f.eks. Ola spiller bedre enn Lisa danser

Det er ikke helt lett å finne tegn til alle de konjunksjonene og subjunksjonene man behøver 
i en vanlig tegnordbok. Det gjelder å bestemme seg for hvilke strategier man skal bruke når 
tegnspråket mangler en tilsvarende til en talt/skrevet konjunksjon eller subjunksjon.

Konjunksjoner er nyttige
Det er bra å kunne bruke konjunksjoner og subjunksjoner.  Dels er de enkle verktøy for å lage 
lange setninger. Dels får man et verktøy for å beskrive forholdet mellom to eller flere ord, 
fraser eller setninger. Det er helt enkelt en måte å få inn mer informasjon eller flere betydninger 
i setninger.

Barn som er på vei mot den utbygde grammatikken i sin språkutvikling kan trenge 
mye hjelp for å forstå og bruke konjunksjoner og subjunksjoner på den måten som er 
beskrevet her. Selvfølgelig tar det lang tid for alle barn å kunne bruke alle finessene i 
konjunksjonssystemet men det er viktig å være spesielt observant hvis barnet har en 
språkvanske. Derfor er det viktig å tydeliggjøre konjunksjonene og subjunksjonene med 
tegn, også i de tilfellene de ikke kan oversettes ord for ord.

Adjektiv
Adjektiver er ord som beskriver egenskaper eller tilstander hos substantiv for eksempel hvit 
fugl. Dette er så klart en bra måte å gi mer informasjon om det aktuelle samtaleemne enn hva 
substantivet selv kan gjøre. Fugler kan jo ha ulike farger, men den fuglen det er snakk om her, 
er hvit.

Adjektivene har også en annen viktig betydning i samtalen fordi man kan bruke dem til 
å informere sin samtalepartner om hvilken følelse eller holdning man har til et samtaleemne. 
Man kan si en dårlig tomat og dermed tildele tomaten en egenskap. Men hvis man også sier 
en kjempedårlig tomat legger man til en informasjon som viser at taleren har en særlig negativ 
følelse for denne tomaten.

Hva slags ord er adjektiv?
Et adjektiv er et ord man kan bruke til å få sagt noe for eksempel tissetrengt, om den eller de 
man peker ut med substantivet for eksempel den tissetrengte damen. Men damen kan også 
beskrives med adjektiver som:

Aggressiv, våt, blå, dum, ekkel, forkjølet, hemmelig, tynn, skitten, gjerrig, streng, svak, 
tykk, trygg, kjedelig, underlig, vidunderlig, vennlig, ung, tung, lang, gammel, dårlig, bra, 
blind, døv, stum, død.

Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om et talt/skrevet ord er et adjektiv, adverb eller 
et pronomen. Hvis man trenger å vite det og er i tvil er ordbøker en redning. Som regel angis 
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ordklassen der. Adjektiv er en åpen ordklasse. Det betyr at det finnes mange adjektiv i språket 
og det kommer stadig nye.

Adjektiver bøyes
Adjektivene hører sammen med substantivene i setningen. Ikke bare at de plasserer seg foran 
substantivet, men også at de bøyes på samme måte. Det betyr at også adjektivet bøyes i flertall, 
bestemt form og kjønn, for eksempel en gul hund, den gule hunden, to gule hunder, et magert 
dyr, det magre dyret, to magre dyr. Dette kalles kongruensbøying, og finessen med det er at 
bøyingen gir informasjon om hvilke ord som hører sammen så tett at de danner en frase i 
setningen. For å tydeliggjøre dette kan en strategi være å sette tegn til ordet og bokstavere 
endelsene – akkurat som med substantivene.

De fleste adjektiv kan også bøyes på en annen måte. De kan gradbøyes, det betyr at den 
egenskapen ordet uttrykker er graderbar i økende eller minkende størrelse.
Gradbøying er en form for sammenligning og en viktig måte for oss å legge inn oppfatninger, 
vurderinger eller følelser i et budskap. Det er forskjell på om jeg sier den vakre jenta eller 
den vakreste jenta. Kanskje gjengir jeg et faktum, men mest sannsynlig uttrykker jeg min 
oppfatning.

Gradbøying skjer på to måter på norsk, enten med endelser, for eksempel billig, billigere, 
billigst eller med hjelpeordene mer og mest, for eksempel mer sosial mest sosial.

En strategi for å tydeliggjøre gradbøying med tegn er å lage tegnet for ordstammen og føye 
til tegnet for mer og mest foran ordstammen, som dette:

Mer + snill     mest + snill.

Noen adjektiv kan imidlertid ikke bøyes i det hele tatt. Det finnes bare en grad av egenskapen 
for eksempel død, blind.
 Noen adjektiver er absolutte på den måten at det de beskriver kan forstås uten at man 
har noe å sammenligne med, for eksempel død. De fleste adjektiver er allikevel relative for 
eksempel stor, ung som betyr at man ikke kan forstå dem uten å sammenligne referenten med 
noe/en annen. En stor gulrot er ikke like stor som en stor elefant.

Adjektiv dannes på ulike måter
Mange adjektiver er egne ord fra starten av, for eksempel gammel, lang. Disse adjektivene må 
man lære seg en av gangen.  

Men det finnes også andre måter å danne adjektiver. Man kan bruke endelser og sette dem 
til et verb for eksempel spar – som eller til et substantiv for eksempel barns – lig, sky – et, 
tyrk – isk eller til et annet adjektiv for eksempel u – redd. En strategi for å sette tegn til denne 
typen adjektiver er å bruke tegnet for ordet og bokstavere endelsene.

Enda en annen måte å danne adjektiver på er å kombinere to ord til et nytt og sammensatt 
adjektiv for eksempel is – kald, farge – sterk, grå – blå, døds – trøtt, feil – fri, gjennom – våt, 
kull – svart, stein – død, kjempe – stor. En strategi for å vise hvordan det nye ordet er satt 
sammen er å bruke tegnene for begge/alle ordene som inngår i det nye adjektivet.

Adjektiver er nyttige
Ved hjelp av adjektivene kan vi sette farge på budskapet vårt, skape stemninger og vise vår 
holdning overfor samtalepartneren vår og for det emnet vi snakker om. Men adjektivene gjør 
det også mulig for oss å beskrive personer, ting, steder ideer og mye annet. Uten adjektiver 
ville språket være fattig og kjedelig.
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Verb
I en samtale skjer det ulike typer språklige handlinger. Ved hjelp av språket kan man ”gjøre” 
ting som ellers ville kreve fysiske handlinger for eksempel – skrik og spark eller vil ikke!

Selvfølgelig er de språklige handlingene mye mer effektive fordi de sparer tid og dessuten 
kan utføres uten å være bundet til et HER og NÅ. Verbene er et utmerket redskap til dette, 
spesielt når det gjelder å oppfordre en annen til noe, for eksempel Løp! Spis opp! Gi meg! Du 
må!

Men verbene har også selvfølgelig andre viktige funksjoner i samtalen, for eksempel å 
tydeliggjøre hva samtalen dreier seg om. Et samtaleemne kan like gjerne være en handling som 
en person eller et sted. Man kan snakke om hvordan det er å kjøre slalåm og da trenger man 
selvfølgelig også verbet for å kunne peke ut selve aktiviteten.
En samtale uten verb ville bli merkelig, dels fordi alle setninger må inneholde et verb, dels 
fordi mye informasjon om talerens innstilling til det han snakker om ville gå tapt. Uten verb 
ville det også være vanskelig å tidsbestemme de hendelsene det er snakk om. Man kan si at 
verbet er setningenes ”hjerte”.
Hva slags ord er verb?
Verb er slike ord som setter navn på en tilstand (= det som er), hendelser (= det som skjer her 
og nå) og prosesser (=det som holder på i en viss tid). Man kan si verbene beskriver referenten, 
dvs. den/det som substantivet peker ut, gjør.

Verb er en åpen ordklasse. Det finnes altså mange verb og fornyingen i ordklassen er rask.

Verb kan dannes på ulike måter
Verb er i de fleste tilfeller egne ord, dvs. de er dannet fordi det har vært et behov for dem. I så 
fall må man lære seg ordene ett av gangen, både hva de betyr og hvordan de ser ut/høres ut. 
Men det er også enkelt å danne nye verb på norsk. Da må man lære strategier som er svært 
nyttige.

Man kan danne nye verb av substantiv og adjektiv ved å legge til endelser for eksempel
-e bil-e sport-e
-ne svart-ne kjøl-ne
-ere spion-ere halv-ere
-isere  eller ifisere idol-isere klass-ifisere

Man kan lage nye verb ved å sette prefiks foran ordstammen for eksempel
an- anmelde  anklage
be- beseire  bevise
dis- diskvalifisere
for- forhindre
mis- misunne

Man kan også helt enkelt sette sammen to ord til et nytt verb for eksempel
 Brenn-merke

 Styrt-regne
 Ill-skrike
 Tyv-lytte
 Tulle-ringe
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Hvis man ikke finner det verbet man trenger, gjelder det å ha strategier for å løse dette 
problemet. En strategi er å lage nye verb på en av de måtene som er beskrevet ovenfor. Barn 
pleier å være fantasifulle og kreative når det gjelder å lage nye ord på denne måten – men de 
må lære hvordan man gjør det. Det er selvfølgelig en ekstra utfordring når dette skal overføres 
til tegn!

Verb kan deles i hovedverb og hjelpeverb

Verbene kan deles i ulike undergrupper. En viktig gruppering er hovedverb og hjelpeverb. 
Det viktigste trekket ved hovedverb er at de kan inneholde betydningen i en verbfrase alene. 
Hjelpeverbene kan som regel ikke opptre alene.

Mens hovedverbet uttrykker hva som skjer (spiser, kjører, kaster), ”hjelper” hjelpeverbet 
hovedverbet med å uttrykke noe mer, for eksempel når disse tingene utføres (spiser = nåtid, 
spiste, har spist, hadde spist = fortid, kommer til å spise = framtid) eller hvilken innstilling 
taleren har til det som skjer (bør spise = mulighet, må spise = nødvendighet ).

Verb kan bøyes
Hjelpeverbene bidrar til at grunnbetydningen i hovedverbene nyanseres. Men det skjer også 
noe med formen til hovedverbene – de bøyes. Så den ekstra informasjonen om hovedverbet 
gis som regel på to måter, ved endelser og hjelpeverb.

Verbbøying på norsk er ganske regelmessig selv om verbene deles i ulike bøyningsklasser. 
Det holder å lære seg de tre formene i tabellen (infinitiv, preteritum og perfektum partisipp) 
det kan være problemer i bøyningsklasse 4 fordi disse har uregelmessig bøyningsmønster, for 
eksempel sprekke, sprakk.

BØYNINGSKLASSE INFINITIV PRETERITUM PERFEKTUM 
PARTISIPP

1 Å hoppe Hoppa/et  Hoppet/a

2 Å kjøpe Kjøpte Kjøpt

3 Å sy Sydde Sydd

4  Å springe Sprang Sprunget

INFINITIVFORMEN er nyttig fordi man enkelt kan danne verb som uttrykker nåtidsform hopper, 
framtidsform skal hoppe, eller oppfordringen hopp!

PRETERITUM er en av de formene som brukes på handlinger i fortid. Hoppa kan bety at 
handlingen begynte i nåtid men at den akkurat NÅ enda ikke er avsluttet, men det kan også 
bety at den både begynte og ble avsluttet i fortid.

PERFEKTUM PARTISIPP er også nyttig fordi det er enkelt med hjelp av hjelpeverb å danne fortid. 
Har hoppet betyr at handlingen både ble påbegynt og avsluttet i fortid, mens hadde hoppet 
dessuten betyr at handlingen ble avsluttet før noe annet hendte.

De ulike tidsformene brukes altså ikke tilfeldig. Egentlig finnes det to tidssystemer i språket 
vårt avhengig av hvilken tid som er referansetid. 
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Et eksempel:

• Jeg står ved banken. Jeg har tatt ut penger. Jeg skal betale en regning. (referansetid=NÅ)
• Jeg stod ved banken. Jeg hadde tatt ut penger. Jeg skulle betale en regning.

(referansetid=et tidspunkt i fortid)
Fordi verbformene inneholder så mye informasjon kan det være verdifullt å finne strategier for 
hvordan de skal overføres til tegn. Det følgende er et forslag:

Nåtid: Jeg reiser til Kina. Bruk tegnet for grunnformen.

Fortid: Jeg reiste til Kina. Bruk tegnet for grunnformen + bokstaver endelsen.

 Jeg har reist til Kina.  Bruk tegnspråkets tegn for fortid (HAP) en gang                           
+ grunnform + bokstavèr endelsen.

 Jeg hadde reist til Kina.  Bruk tegnspråkets tegn for fortid to ganger (HAP) 
+ (HAP) (pluskvamperfektum av hjelpverbet ha) + 
grunnform + bokstavèr endelsen

Framtid: Jeg skal reise til Kina. Tegnet for skal + grunnformen.

 Jeg skulle reise til Kina. Tegnet for skal + (HAP)+ grunnformen
Fordi kursets mål er at deltagerne skal lære å tydeliggjøre skriften/talens struktur ved hjelp av 
tegn – i dette tilfellet tidsformene til verb – så lager de uregelmessige verbene problemer. En 
strategi kunne være at verbformene sies riktig, men tegnene gjøres som om de var regelmessige 
verb. Det ville bety at man sier sprang og bruker tegnene for  springe + preteritumsendelse.

Verb er nyttige
Uten verb blir det ingen verbfrase og ingen setning fordi definisjonen på en setning er at 
det finnes to ledd; subjektfrase og verbfrase. Uten verb ville vi ikke få noe informasjon om 
hendelse, handlinger eller tilstand – det ville ganske enkelt bli utrolig kjedelig. Det gjelder å 
lære seg mange verb og ulike strategier for hvordan man kan danne nye verb av andre ord ved 
hjelp av endelser eller sammensetninger.

Adverb
Hva slags ord er adverb?
Adverb er ord som beskriver egenskaper hos en handling. Noen ganger sier man ganske enkelt 
at adverb beskriver hvordan noe gjøres, for eksempel toget gikk fort. Fullt så enkelt er det 
allikevel ikke fordi det finnes adverb som styrer andre adverb, for eksempel toget gikk fryktelig 
fort, eller adjektiv. Ordklassen er dessuten vanskelig å definere fordi enkelte adverb ligner på 
pronomen og noen på adjektiv. Hvis man er usikker på om ordet er et adjektiv, for eksempel en 
uvanlig vakker bok eller et adverb, kan man alltid prøve å sette det inn i følgende sammenheng; 
Jeg er…... Hvis det passer inn er det et adjektiv. Et annet tips er å slå opp i en ordbok. Som 
regel står ordklassen oppgitt der.

  Man kan plassere adverb på flere ulike steder i setningen, for eksempel det regnet i 
går eller i går regnet det. Det interessante er at når adverbet innleder setningen så endres 
rekkefølgen på ordene. På denne måten kan man også nyansere betydningen i setningen fordi 
det som kommer tidlig i en setning trer fram på en spesiell måte. Det blir ganske enkelt litt 
mer understreket.

Adverb er en lukket ordklasse. Det finnes ganske mange adverb og de brukes ofte, men 
forandringer i ordklassen skjer ganske langsomt.
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Adverb beskriver forhold
Med adverbene kan man si noe om forholdene rundt en handling. På denne måten kan man 
plassere handlingen i tid og rom og beskrive hvordan handlingen gjøres og hvor mye i en 
egenskap handlingen omfatter. Ved hjelp av adverbet kan man også plassere handlingen i 
relasjon til noe annet.

Adverbene kan deles i flere undergrupper. En vanlig inndeling er de følgende 5 under-
gruppene som utgår fra det forholdet de har til handlingen.

• Måte: muntlig, stykkevis, ille, baklengs, fort, kroppslig.
• Tid: nå, tidligere, iblant, sjelden, månedsvis.
• Rom: der, hit, herfra, utenskjærs, noensteds.
• Logisk relasjon: derfor, altså, også, fordi.
• Grad: like, ganske, nesten, rikelig.

Men adverbene er også nyttige fordi man kan stille spørsmål om handlingen med spørreordene: 
Hvor? Når? Hvorfor? Hvordan? Hvem? Man kan også benekte et usagn ved hjelp av adverb, 
for eksempel nei, ikke, ei, knapt.

Enkelte adverb spiller en viktig  rolle i samtalen på en annen måte fordi de viser talernes 
holdning til det holdning til det han snakker om. Hvis jeg velger å bruke adverbene kanskje, 
naturligvis, tydeligvis sier jeg samtidig hvor sannsynlig handlingen er.

Adverb bøyes ikke
Adverb er ord som ikke bøyes. Men det finnes unntak. Noen adverb gradbøyes på samme måte 
som adjektiver, for eksempel høyt høyere høyest, kritisk mer kritisk mest kritisk.

Adverb dannes på ulike måter. De fleste adverb er egne ord fra starten. Da må man lære 
ordene ett av gangen. Men det finnes også en annen måte å utvide sitt ordforråd av adverb på. 
Man kan bruke andre ord og lage adverb bare man vet hvilke endelser man kan bruke. Nyttige 
endelser er for eksempel

-vis bit-vis
-lig lykke-lig
-fold tusen-fold
-ledes så-ledes

Men man kan også skape nye adverb ved å sette sammen to andre ord, for eksempel her –ifra, 
dit – bort, nord – over, hjem – ifra. Å vite hvordan man skaper nye adverb av andre ord er 
selvfølgelig en nyttig strategi. Utfordringen blir hvordan denne strategien skal tydeliggjøres 
med tegn.

Adverb er nyttige
Det er klart at det er interessant å kunne si noe om forholdene rundt en handling, ikke bare om 
de faktiske forholdene, for eksempel du gjør det riktig, men også om min holdning til den for 
eksempel kanskje du gjør det riktige. Ved hjelp av adverbene kan jeg mildne, forsterke, sette 
spørsmål ved eller vise sannsynligheten i min påstand.

I samtalen er adverbene nyttige i ulike språklige handlinger. Å kunne informere seg om 
handlingen ved å stille spørsmål er så klart en uvurderlig mulighet. Men minst like viktig er det 
å kunne protestere, nekte og vegre seg eller å kunne si nei på ulike måter.
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Pronomen
I en samtale finnes det en bestemt orden mellom deltagerne. Ordenen kalles turtaking og betyr 
helt enkelt at man er aktiv og formidler et budskap hver sin gang. Når den ene er aktiv inntar 
den andre en mer passiv rolle og tar i mot budskapet. Det finnes ulike roller i en samtale.

Reglene for turtaking har vi lært fra vi var ganske små. Ved hjelp av pronomen kan man 
tydeliggjøre dette og markere de ulike rollene. Jeg/vi markerer den som har ordet, du/dere 
markerer den som er samtalepartner og den/de/han/hun/de markerer den eller det man snakker 
om.

Fordi vi stadig skifter roller i en samtale, skifter det også hele tiden hvem som beskrives 
med jeg og du. Dette er en av vanskelighetene når man lærer seg pronomen. Dette er også 
en av grunnene til hvorfor man skal forsøke å finne strategier for å vise personlige pronomen 
tydelig med tegn.

Hva slags ord er personlige pronomen?
Pronomen er ord som kan erstatte substantivet, det kan opptre som hovedord i setningen, og 
det betyr at de kan opptre alene som subjekt eller objekt. Men de har begrenset egen betydning 
og mye av deres betydning skapes av sammenhengen, spesielt av det som substantivet peker 
tilbake på, som betydningen av DEN i følgende eksempel: Jenta spiste en brødskive. Den var 
god.

Det finnes få pronomen i norsk skrift – og talespråk, men de spiller en stor rolle i setningen. 
De forekommer ofte i talen og skrift – oftere i tale enn i skrift. Pronomenet er derfor en 
betydningsfull ordklasse og det er en god strategi å lære seg å tydeliggjøre pronomen med 
tegn.

Pronomen er en lukket ordklasse. Det betyr at ordklassen består av et begrenset antall ord og 
at endringene innen ordklassen går relativt langsomt. Pronomen er også en vanskelig ordklasse 
fordi grensene til andre ordklasser som adjektiv, adverb og telleord kan være problematisk. En 
grunnregel for forskjellen mellom adverb og pronomen er at pronomen handler om noe som 
hører til substantivet mens adverbet handler om noe som har med handlingen å gjøre.

Det finnes ulike typer pronomen 
Til tross for at det finnes få pronomen kan de deles inn i ulike undergrupper ut fra funksjon. 
Det finnes de som kan brukes for å:

•  Peke ut en referent for eksempel han, den, hverandre, her.
• Be om informasjon om referenten, dvs. spørre, for eksempel Hvem? Hvilken? Hva?
•  Angi mengde eller antall som er knyttet til referenten for eksempel alle, hver, mange.
• Relatere egenskaper hos referenten til en annen referent, for eksempel samme, like, sådan.

De utpekende pronomene kan man dessuten dele i flere undergrupper:

PERSONLIGE PRONOMEN jeg meg min du deg din han hans hun henne 
hennes vi oss vår dere de dem deres

DEMONSTRATIVE den der denne den
REFLEKSIVE seg sin
RESIPROKT hverandre
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Pronomen har betydning for å markere samtaleroller, derfor er det viktig å markere dette med 
tegn. Det følgende er et forslag:

Jeg du vi dem de  i følge tegnordbøker
Han gutt + peking
Hun jente + peking

Min din vår deres i følge tegnordbøker
Hans gutt + flat hånd
Hennes jente + flat hånd

Meg deg oss dere dem i følge tegnordbøker
Ham gutt + seg
Henne jente + seg

Pronomen kan bøyes
Pronomen bøyes etter hovedordet sitt (substantivet), på samme måte som adjektivene. Men det 
skjer ikke ofte og sjelden ved bruk av endelser. Det er først og fremst de personlige pronomen 
man tenker på når man snakker om bøying av pronomen. Det er nyttig å kunne tegnsette disse 
ordene helt automatisk fordi de er så vanlige i både tale og skrift. Ved hjelp av bøyningsformene 
kan man gi informasjon om ordets funksjon i setningen. Hvis ordet har subjektposisjon bruker vi 
formene jeg du han hun vi dere, men hvis ordet opptrer i objektposisjon bruker vi formene meg 
deg ham henne oss dere dem. Hvis det dreier seg om eierforhold bruker man genitivformen min 
din hans hennes vår deres.

Nytten av pronomen
Hvorfor er det viktig å tydeliggjøre pronomenformer ved hjelp av tegn? For å underlette 
innlæring av ord som har stor betydning i både samtalen og setningen. Dels tydeliggjør man 
samtalerollene, dels skaper man litt system i setningen fordi pronomenets bøyningsform angir 
setningsledd, dels kan man knytte en sammenhengende tråd mellom setninger og avsnitt i en 
tekst. Pronomen er som lim.

Men det er også enklere å uttrykke enkelte språklige handlinger, som når man ber om 
informasjon ved hjelp av pronomen. Man kan også angi mengde, rekkefølge eller gjøre 
sammenlikninger av det som hører til substantivet.
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Grunnleggende for alle delkursene i konseptet Ett skritt foran er menneskesynet
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 almenngyldighet 
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 
vil de antageligvis 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 en språkvanske og derfor tilbys tegn som støtte i hverdagens kommunikasjon og som 
et redskap i språkutviklingen.

Ønsket om delaktighet
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.

Utforskende
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.

Skapende
Mennesket er kreativt på den måten at han skaper noe eget av de inntrykkene han får. I 
kreativiteten ligger også at han søker sin egen løsning på ulike problemer, også kommunikative 
problemer. 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.

Hensikt
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.
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Sosial
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.

Lære seg selv
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 sikkert 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 som 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 språklig mer avansert nivå enn barnets eget.

Kursmaterialet
Selv om kursopplegget primært er skrevet for barn kan det selvfølgelig brukes for unge eller 
voksne som befinner seg på dette språklige utviklingsnivået, men da må selvfølgelig kursmaterialet 
tilpasses til den livserfaring og den livssituasjonen som de har.
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1
Forslag til møteplan

kursmøte
 Introduksjon

I kursplanleggingen er det første kursmøtet en introduksjon som omfatter 5 timer. Dette møtet 
kan legges til en halv lørdag eller søndag. Målet med dette lange møtet er at kursdeltagerne 
skal bli trygge på hverandre, få en introduksjon til hva kurset handler om og prøve seg på de 
øvelsene som de kommer til å bruke.

TID PLAN

POWERPOINT (PP) KURSET MÅL OG OPPLEGG
Gruppediskusjon

Oppgave 1

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

Oppgave 2

PP: METODEN ETT SKRITT FORAN
Gruppediskusjon

PP: METODEN TEGNSATT NORSK
Gruppediskusjon

Oppgave 3

PP: DEN FØRSTE ØVELSEN – PREPOSISJONER
Øvelser

Gruppediskusjon
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kursmøte
– med fokus på substantiv

Lag en tidsplan for møtet. Forklaringene til øvelsene og kursmateriell finnes i deltagerens 
kurshefte. Gjenta målet med metoden Tegnsatt Norsk – å tydeliggjøre talens/skriftens grammatikk.

Målet er at deltagerne skal få:
• Ferdigheter i å bruke metoden Tegnsatt Norsk i samtaler, høytlesing og avlesing.
• Innsikt om substantiver.
• Økt ordforråd av substantiver.
• Ferdigheter i bøye substantiver med tegn.
• Strategier for å løse dilemmaer når talen/skriften har substantiv som mangler i 

tegnspråkleksikonet.

  TID PLAN

SAMTALE

I smågrupper øver deltagerne på å samtale om de bøkene de har lest. 

HØYT- OG AVLESING

Deltagerne  trener på å lese en tekst høyt med innlevelse og å avlese en 
annens opplesning.

PP: INNLEDNING TIL MØTETS TEMA

Substantiv

ORDFORRÅD

Deltagerne øver på  substantiv.

ORDBØYING

Deltagerne øver på å bøye substantiv med tegn.

STRATEGIER

Deltagerne diskuterer hva de skal gjøre når tegnspråkordboken mangler et 
tilsvarende talt/skrevet substantiv.

HJEMMEOPPGAVE

Dere bestemmer hva som skal øves på til neste møte.

2
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3 kursmøte
– med fokus på konjunksjoner

Lag en tidsplan for møtet. Forklaringene til øvelsene og kursmateriell finnes i deltagerens kurs-
hefte. Gjenta målet med metoden Tegnsatt Norsk - å tydeliggjøre talens/skriftens grammatikk.

Målet er at deltagerne skal få:
• Ferdigheter i bruke metoden Tegnsatt Norsk  i samtaler, høytlesing og avlesing.
• Innsikt om konjunksjoner og subjunksjoner
• Økt ordforråd av konjunksjoner.
• Strategier for hva de skal gjøre når tale/skrift har konjunksjoner som mangler 
 i tegnspråkleksikonet.

  TID PLAN

SAMTALE

I smågrupper øver deltagerne på å samtale om de bøkene de har lest.

HØYT-  OG AVLESING

Deltagerne trener på å lese en tekst høyt med innlevelse og  å avlese en 
annens opplesning.

PP: INNLEDNING TIL MØTETS TEMA

Konjunksjoner

ORDFORRÅD

Deltagerne øver konjunksjoner.

ØVELSE MED SETNINGER

Deltagerne øver på setninger med konjunksjoner og subjunksjoner.

STRATEGIER

Deltagerne diskuterer hva dere skal gjøre når tegnspråkordboken mangler 
en tilsvarende talt/skrevet konjunksjon.

HJEMMEOPPGAVE

Dere bestemmer hva som skal øves på til neste møte.
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 kursmøte
– med fokus på adjektiv

Lag en tidsplan for møtet. Forklaringene til øvelsene og kursmateriell finnes i deltagerens 
kurshefte. Gjenta målet med metoden Tegnsatt Norsk – å tydeliggjøre talens/skriftens grammatikk.

Målet er at deltagerne skal få:
• Ferdigheter i bruke metoden Tegnsatt Norsk i samtaler, høytlesing og avlesing.
• Innsikt om adjektiv
• Økt ordforråd av adjektiver.
• Ferdigheter i å bøye adjektiver med tegn
• Strategier for hva du skal gjøre når tale/skrift har adjektiver som mangler 
      i tegnspråkleksikonet.

  TID PLAN

SAMTALE

I smågrupper øver deltagerne på å samtale om de bøkene dere har lest. 

HØYT- OG AVLESING

Du trener på å lese en tekst høyt med innlevelse og å avlese en annens 
opplesning.

PP: INNLEDNING TIL MØTETS TEMA

Adjektiver

ORDFORRÅD

Deltagerne øver på adjektiver.

ORDBØYNING

Deltagerne øver på å bøye adjektiv med tegn.

STRATEGIER

Deltagerne diskuterer hva dere skal gjøre når tegnspråkordboken mangler 
et tilsvarende talt/skrevet adjektiv.

HJEMMEOPPGAVE

Dere bestemmer hva som skal øves på til neste møte.

4
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kursmøte
– med fokus på verb

Lag en tidsplan for møtet. Forklaringene til øvelsene og kursmateriell finnes i deltagerens 
kurshefte. Gjenta målet med metoden Tegnsatt Norsk – å tydeliggjøre talens/skriftens grammatikk.

Målet er at deltagerne skal få:
• Ferdigheter i bruke metoden Tegnsatt Norsk i samtaler, høytlesing og avlesing.
• Innsikt om verb.
• Økt ordforråd av verb.
• Ferdigheter i å bøye verb med tegn.
• Strategier for hva de skal gjøre når tale/skrift har verb som mangler i tegnspråkleksikonet.

  TID PLAN

SAMTALE

I smågrupper øver deltagerne på å samtale om de bøkene dere har lest.

HØYT- OG AVLESING

Deltagerne trener på å lese en tekst høyt med innlevelse og å avlese en 
annens opplesning.

PP: INNLEDNING TIL MØTETS TEMA

Verb

ORDFORRÅD

Deltagerne øver på verb.

ORDBØYNING

Deltagerne øver på å bøye verb med tegn.

HJELPEVERB

Deltagerne øver på setninger med hjelpeverb.

STRATEGIER

Deltagerne diskuterer hva dere skal gjøre når tegnspråkordboken mangler 
et tilsvarende talt/skrevet verb.

HJEMMEOPPGAVE

Dere bestemmer hva som skal øves på til neste møte.

5
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kursmøte
– med fokus på adverb

Lag en tidsplan for møtet. Forklaringene til øvelsene og kursmateriell finnes i deltagerens 
kurshefte. Gjenta målet med metoden Tegnsatt Norsk – å tydeliggjøre talens/skriftens grammatikk.

Målet er at deltagerne skal få:
• Ferdigheter i bruke metoden Tegnsatt Norsk i samtaler, høytlesing og avlesing.
• Innsikt om adverb.
• Økt ordforråd av adverb.
• Strategier for hva de skal gjøre når tale/skrift har adverb som mangler i tegnspråkleksikonet.

  TID PLAN

SAMTALE

I smågrupper øver deltagerne på å samtale om de bøkene dere har lest. 

HØYT- OG AVLESING

Deltagerne trener på å lese en tekst høyt med innlevelse og  å avlese en 
annens opplesning.

PP: INNLEDNING TIL MØTETS TEMA

Adverb

ORDFORRÅD

Deltagerne øver på adverb.

SETNINGER MED ADVERB

Deltagerne øver på setninger med adverb.

STRATEGIER

Deltagerne diskuterer hva dere skal gjøre når tegnspråkordboken mangler 
et tilsvarende talt/skrevet adverb.

HJEMMEOPPGAVE

Dere bestemmer hva som skal øves på til neste møte.

6
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kursmøte
 – med fokus på pronomen

Lag en tidsplan for møtet. Forklaringene til øvelsene og kursmateriell finnes i deltagerens 
kurshefte. Gjenta målet med metoden Tegnsatt Norsk – å tydeliggjøre talens/skriftens grammatikk.

Målet er at deltagerne skal få:
• Ferdigheter i bruke metoden Tegnsatt Norsk  i samtaler, høytlesing og avlesing.
• Innsikt om pronomen.
• Økt ordforråd av pronomen.
• Ferdigheter i å bøye pronomen med tegn.
• Strategier for hva de skal gjøre når tale/skrift har pronomen som mangler i tegnspråkleksikonet.

  TID PLAN

SAMTALE

I smågrupper øver deltagerne på å samtale om de bøkene dere har lest. 

HØYT- OG AVLESING

Deltagerne trener på å lese en tekst høyt med innlevelse og å avlese en 
annens opplesning.

PP: INNLEDNING TIL MØTETS TEMA

Pronomen

ORDFORRÅD

Deltagerne øver på pronomen.

ORDBØYING

Deltagerne øver på bøye pronomen med tegn.

STRATEGIER

Deltagerne diskuterer hva de skal gjøre når tegnspråkordboken mangler et 
tilsvarende talt/skrevet pronomen.

HJEMMEOPPGAVE

Dere bestemmer hva som skal øves på til neste møte. 

7
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kursmøte
Kursavslutning

Kursmøte 8 er avslutning på tegnkurset Ett skritt foran 4. Møtet er planlagt til 5 timer. Du bør 
planlegge denne tiden detaljert!
 Avslutningsmøtet skal gi deltagerne mulighet til å reflektere, oppsummere og repetere det 
de har lært. Dessuten skal det lages en handlingsplan for hvordan man kan skape et utviklende 
tegn – og kommunikativt miljø.

TID PLAN

SAMTALEN

Deltagerne ser  tilbake til den første øvelsen på introduksjonsmøtet.
Diskuter mål og måloppnåelse.

HØYTLESING

Alle leser deler av en valgfri bok høyt med tegn. De andre i gruppen 
avleser og gir råd om hvordan høytlesingen kan forbedres.

AVLESING

Deltagerne ser bakover i kursheftet sitt. Gruppediskusjon om hvordan man 
har utviklet seg i løpet av kurset.

ORDFORRÅDET

 Deltagerne ser bakover i kursheftet sitt.
Gruppediskusjon om hvordan man har utviklet seg i løpet av kurset og 

hvordan fortsettelsen kan bli. 
Hvordan skal man opprettholde det man har lært?

Repeter ord man har glemt.

ORDBØYINGER

Deltagerne ser bakover i kursheftet sitt
Gruppediskusjon om hvordan man har utviklet seg i løpet av kurset og 

hvordan fortsettelsen kan bli. 
Hvordan skal man opprettholde det man har lært?

 Repeter ordbøyinger.

STRATEGIER

 Deltagerne ser bakover i kursheftet sitt.
Diskuter de ulike strategiene. Hvordan skal de kunne videreutvikles?

HANDLINGSPLAN

Dette er et viktig punkt for videre utvikling av din egen tegnbruk.
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