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Å undervise i tegnspråkpoesi 
 

Barn språk og lek 
Alle mennesker har skapende, kreative evner og en medfødt trang til å uttrykke seg, enten vi 

uttrykker oss på tegnspråk eller på talespråk.  Hvordan starter så dette? Jo, allerede som 

foster i mors liv erfarer vi bevegelse og rytme. Vi sanser bevegelsene når mor går og rytmen 

når mor prater tegnspråk.  Fosteret sanser, husker og lærer. Når barnet er født, begynner vi 

med en gang å kommunisere med barnet, enten det er på tegnspråk eller på talespråk. Og vi 

leker. Vi gynger, vi bruker mimikk og vi bruker hele kroppen. Snart kommuniserer vi med 

barnet ved å bruke språk, men også gjennom rytme og bevegelse, - med hele kroppen. 

Rim, regler, dikt og poesi 

Alle barn leker med språket, også døve barn. De leker med håndformer, tegn og ord og bruker 

mimikk, rytme og bevegelse.  Etter hvert som barnet blir større lærer det rim, regler og små 

dikt på tegnspråk. Dette kaller vi tegnspråkpoesi. Sammen med foreldre eller førskolelærer 

kan barna utforske språket og leke med det. På DVD eller på nett kan barna også se på andre 

som framfører rim, regler og dikt. 

Original tegnspråkpoesi 

Hva er så tegnspråkpoesi? På samme måte som norsk har dikt og poesi, så finnes også dette 

på tegnspråk, og vi kaller det tegnspråkpoesi. Tegnspråkpoesi er annerledes enn fortellende 

tekster, sakprosatekster og dagliglivets språk. Det er ikke det samme. Tegnspråkpoesi er en 

egen sjanger. Hvordan kan vi se at det er tegnspråkpoesi? Hva kjennetegner tegnspråkpoesi? 

Jeg skal nå vise noen eksempler på virkemidler som brukes i tegnspråkpoesi. 

Trekk ved tegnspråkpoesi 

 Like fonemiske trekk 

 Rytmeskapende gjentakelser av ikke-manuelle trekk 

 Mer elegant og velordnet bruk av tegn 

 Temposkifte, rytmeskifte og andre fremhevinger av tekstområder 

 Grensene for tegnrommet utvides 

 Ikoniske trekk ved språket mer framtredende 

 Bruk av metafor 

 Bruk av blikk 

 

Like fonemiske trekk: 

Hva vil like fonemiske trekk si? Jo, for eksempel håndformer, bevegelser, bevegelsesretninger 

og artikulasjonssted (hvor tegnet plasseres på kroppen) gjentas oftere enn i vanlig bruk av 

tegnspråk. I talespråkspoesi bruker man for eksempel bokstavrim (ord som slutter på samme  
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bokstaver eks. mann, vann) i tegnspråk bruker vi håndformer. For eksempel kan vi i et rim 

bruke samme håndform hele tiden. Du skal få se et eksempel. Diktet heter ”Kake”  

(Se videoeksempel ”Kake” originalt dikt av Billur Taskoparan fra videoen Tegnspråkmoro 

og fantasi) 

 

Rytmeskapende gjentakelser av ikke-manuelle trekk 

Ofte ser vi at de som framfører tegnspråkpoesi ofte bruker mer rytme, kroppsbevegelser og 

ansiktsmimikk enn i vanlig tegnspråk. I mange dikt gjentas tegn to eller tre ganger, gjerne i 

en bestemt rytme. Du kan se på et eksempel. Diktet heter ”Fødselsdag” . 

(Se videoeksempel ”Fødselsdagsvise” av Cathrine Stensrud og Georg Bjerkli fra ”Rytmen i 3. 

klasse” ) 

 

Mer elegant og velordnet bruk av tegn 

Når man framfører tegnspråkpoesi er bruken av tegn ofte mer elegant, og ikke som i vanlig 

hverdagslig språkbruk. 

 

Temposkifte, rytmeskifte og andre fremhevinger av tekstområder 

Noen ganger kan framføring av dikt på tegnspråk være langsommere enn det er i vanlig 

dagligspråk. Men en kan også skifte tempo, langsomt noen ganger, og hurtig noen ganger. 

Rytmen varierer også. Noen ganger er den ”hakkete” – mer stakkato, og andre ganger 

framføres poesien med glidende bevegelser.  

 

Grensene for tegnrommet utvides 

Med tegnrommet mener vi rommet rundt overkroppen som er i bruk når vi prater tegnspråk, 

som jeg gjør nå (Randi viser).  Ved tegnspråkpoesi utvides dette rommet. Noen bevegelser 

kan komme høyere oppe, lavere nede og lengre ut til sidene enn vi vanligvis bruker. Det er 

noe vi må tenke på når vi skal filme tegnspråkpoesi. Kanskje kommer bevegelsene utenfor 

rammen av det vi vanligvis bruker å stille inn på kamera.  

 

Ikoniske trekk ved språket mer framtredende 

Tegn i tegnspråkpoesi kan av og til være mer ikoniske (billedlige) enn de vanlige tegnene i 

dagligspråket, fortellerspråket og sakprosaspråket. Nå skal dere få se et eksempel, diktet 

heter Nord-Norge, og den som har laget og framfører diktet er Georg Bjerkli. 

(Se videoeksempel ”Nord Norge” av Georg Bjerkli fra ”Rytmen i 6. klasse” ) 
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Bruk av metafor 

Tegnspråkpoesi har ofte metaforer. Metaforer er billedlige uttrykk som brukes i overført 

betydning. For eksempel kan det være at man gir en person en rose, og det kan i overført 

betydning være et tegn på kjærlighet. Det er opp til den som ser på diktet å tolke metaforene, 

og det finnes ikke alltid et fasitsvar.  

Bruk av blikk 

I vanlig daglig samtale er blikk-kontakt med den vi snakker med viktig. I tegnspråkpoesi er 

dette annerledes. Ved framføring av tegnspråkpoesi er det vanligvis ikke blikk-kontakt med 

tilskuerne. Blikket er en viktig del av framføringen i tegnspråkpoesi.  Se for eksempel på 

diktet Farvel som Georg viser på denne nettsiden. Her er blikket en viktig del av den poetiske 

framføringen, men det er aldri rettet mot tilskueren.  

Oversetting av norske dikt 

Virkemidler i norske dikt og i tegnspråkpoesi er forskjellige. Norske dikt kan for eksempel ha 

bokstavrim, enderim og rytme.  Å oversette et dikt fra norsk skriftspråk til norsk tegnspråk er 

et stort og omfattende arbeid.  Det å uttrykke det samme innholdet med tegnspråklige 

poetiske virkemidler, kan gjøre at man må snu om på innholdsrekkefølgen i diktet. Vi skal se 

et eksempel på oversettelse av et norsk dikt til tegnspråk. Diktet heter Herr Ørret Bekk og er 

framført av Siv Mittet. 

 

Oversetting av tegnspråklige dikt 

Det å oversette et norsk dikt til tegnspråk krever arbeid, og motsatt, å oversette 

tegnspråkpoesi til norsk skriftlig poesi er heller ikke lett. Det går an å gjenfortelle innholdet i 

tegnspråkpoesi, men en gjenfortelling er jo ikke genuint poesi.  

 

I barnehagen 

I barnehagen leker døve barn med håndformer, de lager rim og regler. For eksempel 

telleregle: (Randi viser: 1 – 2 – 3, 1 SLANGE – 2 SER – 3 BITER)og alfabetregle (Randi viser: 

A – B – C, A ARBEIDE – B TØRST – C DRIKKE).  På den måten utforsker barna eget språk, 

og dette er viktig for å få en god språkutvikling. Hvis barna får leke med språk kommer dette 

også til nytte senere når de skal i gang med lese- og skrive opplæring.  

 

I grunnskolen 

LK06 legger til rette for at elevene i grunnskolen i fagene norsk tegnspråk og drama- og 

rytmikk skal jobbe med og utforske rim, regler og dikt. Elevene kan se eksempler på 

tegnspråkpoesi, og utforske hvordan rim og regler er brukt.  Samtidig skal elevene selv også 

være kreative og skape tegnspråkpoesi.  
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I videregående skole 

I videregående skole fortsetter arbeidet med tegnspråkpoesi i faget norsk tegnspråk. Elevene 

går nå dypere inn i analyser og viser til ulike virkemidler. På nettsiden www.erher.no for 

videregående skole ligger et opplegg for undervisning i tegnspråkpoesi.  Det kan du se på. 

(http://gordon.acm.no/vgs/1_tegnspraak/fsmod1_2/fsmod12_tegnspraakpoesi.htm) 

Kreativ språklig utfoldelse (kreative språklige uttrykk) 

Gjennom hele det 13-årige skoleløpet skal elevene bygge opp kompetanse på tegnspråkpoesi.  

De skal  

- skape egen poesi 

- se på og oppleve andres poesi 

- lære å analysere innhold og virkemidler i diktene 

 

 

Tips til læreren om ressurser til bruk i undervisning av tegnspråkpoesi: 

Materiell 

Drama og rytmikk 1-10. klasse L97 (ligger på RH) 

"Tegnspråkpoesi, idé - prosess - resultat". Møller kompetansesenter 2001. 
 
Ressursvideo 1 Tegnspråk i videregående skole. Møller kompetansesenter, 2002. 
 
"Deaf Arts Now!" Europeisk kulturfestival. 14.-20. september 1998 i Stockholm. Kassett 1. Møller kompetansesenter, 
1999 (kan fås på DVD) 
 
Læremidler for grunnskolen i fagene Norsk tegnspråk og Drama og rytmikk (ligger på www.erher.no, se også Materiell 
L97). 
 
"Upplev, teckenspråkspoesi". Lektion I-XVIII. SiH Läromedel. Örebro. 1995. 
 
"Skapa, teckenspråkspoesi". Del I og II. SiH Läromedel. Örebro. 1995. 
 
"Se på tegnsprogspoesi". Døveskolenes Materialecenter, 2000. 
 
"Lav selv tegnsprogspoesi". Døveskolenes Materialecenter, 2000. 

 

http://www.erher.no/
http://gordon.acm.no/vgs/1_tegnspraak/fsmod1_2/fsmod12_tegnspraakpoesi.htm
http://gordon.acm.no/vgs/1_tegnspraak/materiell/materiell.html#poesi
http://gordon.acm.no/vgs/1_tegnspraak/materiell/TC_ressurs_01.htm
http://www.erher.no/

