Teckenspråksutbildning
för föräldrar (TUFF)

Vår språkutveckling startar tidigt i livet. Vi behöver språk för att utvecklas socialt, emotionellt och
kognitivt – helt enkelt för att förstå vår omgivning. Det här gäller för alla språk, även teckenspråk.

Vem räknas som förälder?

Om du som förälder behöver och vill lära dig teckenspråk för att kunna stötta ditt barns utveckling,
kan du gå Teckenspråksutbildning för föräldrar,
TUFF. Med förälder menas du som är särskilt förordnad som vårdnadshavare eller som är gift eller
sambo med en förälder. Kursen är kostnadsfri och
finns på flera orter i landet. Du kan själv välja var
du vill gå din utbildning.

saker och det i sin tur, påverkar barnets utveckling positivt. Forskning visar också att det finns
ett samband mellan hur bra ett barn behärskar
svenskt teckenspråk och deras färdigheter i svenska. Vi behöver alltså inte välja ett språk utan kan
använda båda språken utifrån vilket språk som
är mest effektivt i olika situationer och med olika
människor.

Teckenspråk eller talat språk?
Måste jag välja?

Idag är forskarna överens om att tillgången till
flera språk ger oss människor kognitiva fördelar. Ju
tidigare barn får tillgång till språk, desto tidigare
ökar vuxnas tilltro till barnets förmåga att lära sig
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Innehåll och kursupplägg

Utbildningen består av 240 timmar och följer en
ramkursplan som är framtagen av Skolverket.
Utbildningen är uppdelad i tre utbildningsnivåer;
bas-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Innehåll
och mål är detsamma oavsett utbildningsanordnare, men upplägget av utbildningarna ser lite olika
ut. Det kan vara allt ifrån att du läser en kvällskurs
några timmar i veckan, en helgkurs eller en hel
lägervecka tillsammans med din familj. På en del
kurser får barnen och syskonen följa med. Då kan
de också få möjlighet att lära sig teckenspråk och
delta i roliga aktiviteter.

Du får lära dig att

• förstå vardagligt teckenspråk,
• använda teckenspråk för att beskriva och berätta,
• samtala med ditt barn om vardagliga ämnen och
ha viss förmåga att anpassa ditt språk efter
situationen,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga
normer i svenskt teckenspråk,
• och ha tilltro till din egen språkfärdighet och våga
använda teckenspråk i vardagliga situationer med
personer som använder teckenspråk.

Vilka förkunskaper behöver jag?

För att kunna ta del av innehållet i utbildningen på
ett bra sätt behöver du ha grundläggande kunskaper
i teckenspråk. Du kan ha gått landstingets introduktionsutbildning i teckenspråk eller lärt dig grunderna på annat sätt. Om du är osäker på om dina
förkunskaper räcker kan utbildningsanordnarna
hjälpa dig.

Kostnadsfri utbildning

Utbildningen, boendet och barntillsynen kostar
ingenting för dig men du betalar själv för mat och
dryck. Du kan få viss ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader från Centrala studiestödsnämnden.

Mer information och anmälan
På SPSM:s webbplats www.spsm.se/TUFF kan du läsa mer om
var TUFF finns, olika utbildningsanordnares upplägg, möjligheter till barntillsyn med mera. Du kan också skicka e-post
till statsbidrag@spsm.se eller ringa på telefon 010-473 50 00.
Anmälan och mer detaljerad information hittar du hos den
utbildningsanordnare du väljer.

Var finns utbildningen?

Utbildningen finns på flera platser i Sverige. Det är
olika utbildningsanordnare som ger TUFF. Det kan
vara folkhögskolor eller andra som sökt och blivit
godkända som utbildningsanordnare och fått bidrag
via Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan
välja att gå utbildningen hos den utbildningsanordnare som passar dig och dina behov bäst. Du kan
också byta mellan utbildningsanordnare under dina
240 timmar.

www.spsm.se/TUFF

En likvärdig utbildning för alla
Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när
du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga
för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och
förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser
och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar
statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

