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Svenskt
teckenspråk

Utbildningar och målgrupper
Här erbjuds utbildningar i svenskt teckenspråk, tecken som
stöd, tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation och Tecken i förskolan - ett verktyg för att
stärka språk och kommunikation. Utbildningarna är direkt
anpassade till olika verksamheter. Utifrån varje målgrupp
erbjuds en väl anpassad utbildningsplan.

Målgrupper är personal inom:
- förskola, skola och fritidshem
- elevhälsans verksamhet
- korttidsboenden och gruppboenden
- daglig verksamhet
- personlig assistansverksamhet
- hörselrehabilitering och habilitering, med ﬂera
- Utbildningarna erbjuds även vårdnadshavare till

teckenspråkiga barn och barn som använder tecken
som alternativ och kompletterande kommunikation.
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Svenskt teckenspråk
är ett svenskt språk
och en etablerad del
av den språkliga
mångfalden i
Sverige. Språket är
ett självständigt
språk med eget
lexikon och egen
grammatik. Det
uppfattas med synen
och uttrycks med
händer, kropp och
ansikte. Det svenska
teckenspråkets
ställning regleras i
språklagen (SFS
2009:600).
Att tala och
teckna samtidigt

Tecken som stöd och
tecken som
alternativ och
kompletterande
kommunikation,
TAKK, är ett visuellt
kommunikationsstöd
till det talade
språket. Det betyder
att tal och tecken
används samtidigt.
Olika målgrupper
använder sig av
tecken, både som
stöd för förståelse
och uttryck av språk.
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Utbildningsalternativ
Önskar ni en längre utbildning som planeras till ﬂera
tillfällen, en kortare introduktion, ett tillfälle att repetera
era kunskaper eller en inspirationskväll.
Vilka önskemål har ni?
Utifrån era behov presenteras därefter en väl anpassad
utbildningsplan. Samtliga utbildningar anordnas av
beställaren på vald plats och i materialet ingår även
tillgång till en webbaserad utbildningsportal.

SVENSKT
TECKENSPRÅK

TECKEN SOM STÖD

EN KORT PRESENTATION
Som legitimerad lärare i svenskt teckenspråk har jag under många
år arbetat med undervisning i både teckenspråk och tecken som
stöd.
Med lång erfarenhet av att undervisa inom; Folkhögskola på
Teckenspråkslinje och Vuxendövtolkutbildning inom Landstingets
Hörselverksamhet med utbildning för vårdnadshavare och
pedagoger, samt inom för- grund- och gymnasieskola har jag stor
pedagogisk erfarenhet och specialkompetens till att anpassa
utbildning till ﬂera olika målgrupper.
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TECKEN I
FÖRSKOLAN- ETT
VERKTYG FÖR ATT
STÄRKA SPRÅK OCH
KOMMUNIKATION

TECKEN SOM
ALTERNATIV OCH
KOMPLETTERANDE
KOMMUNIKATION TAKK

