
 

Steget-före 1 
Teckenkursen Steget-före 1 handlar om hur vi vuxna kan skapa utvecklande tecken- och 
kommunikativ miljö för barn som befinner sig på en förspråklig nivå i sin språkliga 
utveckling. Detta motsvarar det som sker under det första levnadsåret för de flesta barn. 
Givetvis kan kursupplägget också användas för unga eller vuxna som befinner sig på denna 
språkliga utvecklingsnivå, men då måste kursinnehåll och material anpassas till den 
livserfarenhet och den livssituation som de har. 
 
Teckenkursens innehåll riktas till personer i barnets, den unges eller den vuxnes sociala 
nätverk. Avsikten är att de ska  

• förstå vikten av en utvecklande teckenmiljö och vad som menas med en god 
samtalspartner – allt i relation till individen och hans/hennes situation 

• få insikter om konceptet steget-före  samt kompetens att handla enligt detta 
koncept – allt i relation till individen 

• få stöd att träna upp sin teckenfärdighet - både att avläsa och producera i olika 
former av pragmatiska funktioner  - enligt principen steget-före och i relation 
till individens behov och intressen 

 
Kursens omfattar totalt 25 timmar, fördelade på 7 sammankomster. Antalet sammankomster 
kan givetvis ändras i samförstånd mellan deltagarna. 
 
Varje kursmöte har olika teman  men mötesstrukturen är likadan vid  varje mötestillfälle. 
Varje möte har tre delar: 

• Teori, där avsikten är att förmedla insikt om hur vi vanligtvis kommunicerar 
med barn på denna utvecklingsnivå utifrån mötets tema. 

• Kartläggning, där avsikten är att lära sig att utgå från det enskilda barnets 
situation, intressen och behov. Kartläggningens resultat anger vilka ord och 
fraser som är viktiga för det enskilda barnet samt vilka sånger, ramsor och 
pekböcker som förekommer i barnets miljö. Också kartläggningen utgår från 
mötets tema 

• Övningar, där avsikten är att lära sig teckna  OCH avläsa de ord och fraser, 
ramsor, sånger och pekböcker som är resultatet av  kartläggningen. 
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