
 

 

Steget-före 4 
Teckenkursen Steget-före 4 handlar om hur vi vuxna kan skapa språkligt 
utvecklande tecken miljö för personer som är på väg att lära att böja ord och 
kombinera satser på olika sätt. 
 
Kursupplägget avser i första hand barn. Men den ledande principen i hela Steget 
före konceptet är individualisering och anpassning till individens miljö. Därför kan 
givetvis kursupplägget också användas för unga eller vuxna som befinner sig på 
denna språkliga utvecklingsnivå, men med de anpassningar som måste ske utifrån 
individens livserfarenhet och livssituation. 
 
Teckenkursens innehåll riktas till personer i barnets, den unges eller den vuxnes 
sociala nätverk. Avsikten är att de ska  

• få insikt om vad som sker i barnets utveckling inom områdena lexikon, 
grammatik och pragmatik 

• öva färdighet att avläsa tecknade ord, fraser och satser 
• öva färdighet att böja ord, hantera synonymer, sätta samman satser 

samt föra samtal - allt i relation till individen och hans/hennes situation 
• 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 

 
Kursens omfattar totalt 28 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 följande struktur: 

• Språkligt tema 
• Avläsning och reflektion 
• Ordövningar 
• Fras- och satsövningar 
• Samtalsövningar 
• Hemuppgift 

 



 

Kursmaterial 

• SDR Svenskt Teckenspråkslexikon* 
• Barnböcker/faktaböcker  
• Kursportfolio; material till kursdeltagarna  

 

*det finns också på nätet    klicka på bilden  
Eller gå in på http://lexikon.ling.su.se/fmi/iwp/res/iwp_home.html 
 
Kurstillfällen under hösten 2010 
 
19/10  
  2/11 
18/11 
  6/12  
 
Mellan klockan 18.00 – 21.00  Västerås  
Datum för vårterminen kommer att vara klara i november 2010.  
 
Antalet deltagare är begränsat sista anmälan 1/10  
 
Bäst är om fler kan medverka från samma nätverk runt barnets, den unges eller den 
vuxnes sociala nätverk.  
Pris: 2 000: - deltagare för två terminer (kostnaden kan delas upp på två tillfällen) 
 
Anmälan till kursledare Margareta Hallner Certifierad Handledare i 
Karlstadmodellen 
margareta.hallner@sv.se läs mer om steget före www.karlstadmodellen.se  
 
Lämna namn adress och p-nummer när du anmäler dig och ev. fakturaadress 
frågor kontakta mig 073-041 21 13  Kursen passar lika bra för anhörig som personal.  
 

  
 



Att jobba i Nätverk är ett fantastiskt sätt att utvecklas som människa 
tillsammans med andra. 


