Teckenspråksutbildning 1-2 år
Kursplan
Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett naturligt sätt kunna verka
bland döva och andra teckenspråkiga.
Önnestads folkhögskola erbjuder deltagaren att studera 1 år heltidsstudier med
möjlighet att ansöka till ytterligare ett år som påbyggnadsstudier.

Utbildningsnivå och undervisningsspråk:
Grundnivå med möjlighet att ansöka till ett påbyggnadsår
Undervisningen sker på svenskt teckenspråk och talad svenska

Studietakt och ansökningskrav:
Studietakten är 100% och är CSN berättigad
Full motorik i händer och armar

Terminens innehåll:
Teckenspråk 24 vt
Svenska 4 vt
Realia 2 vt
Totalt: 30 vt

Undervisningens struktur:
Utbildningen är uppbyggd på lektioner varvat med föreläsningar, färdighetsövningar,
seminarium, studiebesök, språkliga analyser, praktik (år 2), egenstudier och
regelbundna individuella samtal.

Intyg:
Efter avslutade studier på Teckenspråkslinjen får deltagaren ett studieintyg som visar
utbildningens innehåll samt antal genomförda studietimmar.

Kontakt:
Mail: info@onnestadsfolkhogskola.se
Telefonnr: 044-7850100

Mål:
Genom undervisningen ska deltagaren ges möjlighet att utveckla en bredare
kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå teckenspråk i både möten
med teckenspråkiga personer och teckenspråkiga texter, att kunna formulera sig och
samspela med andra på teckenspråk och att kunna anpassa sitt språk beroende på
situation.
Undervisningen syftar till att stimulera deltagarnas nyfikenhet på teckenspråk och
dess kultur samt förmedla nyttan av sina utvecklade språkkunskaper.
Genom undervisningen på Teckenspråkslinjen vid Önnestads folkhögskola ska
deltagaren sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin teckenspråkiga
förmåga att:

Avläsa och reception


Förstå olika teckenspråkiga texter som är instruerande och beskrivande från
olika källor.



Samtal och dialoger. Utveckla sin förmåga att kommunicera på teckenspråk



Berättelser på teckenspråk i rolltagning och perspektivtagande



Information på teckenspråk.



Strategier för att uppfatta betydelsebärande enheter och förstå sammanhang
beroende på framställningens form och innehåll.



Språkliga företeelser som tecken, bokstavering, satsbyggnad, fasta orala
komponenter och icke-manuella signaler i det språk som eleverna möter.



Hur olika signaler används för att inleda och avsluta olika typer av samtal och
teckenspråkiga texter.

Språklig produktion och interaktion


Presentationer, instruktioner, berättelser och beskrivningar på
sammanhängande teckenspråk.



Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker
till, till exempel omformuleringar.



Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och
bekräftande fraser och uttryck.



Bokstavering, tecken, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och
satsbyggnad för tydlig kommunikation.

