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INLEDNING
Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen utgör en 
helhet som fortskrider konsekvent med tanke på 
barnets uppväxt och lärande samt utgör grunden 
för livslångt lärande.

Denna handbok kompletterar föräldrarnas 
kännedom om vilka medel som finns för att ordna 
småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 
barn som använder teckenspråk. I handboken finns 
information för personalen om hur man arbetar med 
teckenspråkiga barn och hurdana nya arbetssätt 
man kan behöva i småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen.

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och 
målinriktad helhet som består av fostran, under-
visning och vård av barn och i vilken i synnerhet 
pedagogiken betonas1. Förskoleundervisningens 
centrala uppdrag är att främja barnets förutsätt-
ningar att växa, utvecklas och lära sig2.

Lagen om småbarnspedagogik3 föreskriver om 
stöd för barnets utveckling och lärande på det sätt 
som barnets bästa och barnets behov förutsätter. 
Då småbarnspedagogik ges på teckenspråk, gäller 
samma mål för småbarnspedagogiken4. I fråga om 
teckenspråkiga döva barn ska man ta hänsyn till 
stödåtgärder som beror på hörseln men dessutom 
även annat behov av stöd5. Rättigheterna för dem 
som använder teckenspråk och som behöver 

1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) s. 8
2 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) s. 12
3 Lagen om småbarnspedagogik (540/2018 3 § 7 punkten)
4 Lagen om småbarnspedagogik 8 § och Regeringens proposition 

40/2018, s. 89
5 Lagen om småbarnspedagogik 7 § och FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning

tolknings- och översättningshjälp på grund av en 
funktionsnedsättning tryggas i lagen6.

I förskoleundervisningen är undervisnings-
språket antingen finska eller svenska, men 
undervisningsspråket kan även vara teckenspråk7. 
Barn som deltar i förskoleundervisning omfattas 
av stöd för växande och lärande enligt lagen om 
grundläggande utbildning. Enligt lagen har barn 
rätt att få tillräckligt stöd genast då behovet av 
stöd uppstår8. De tre nivåerna för stöd för barnets 
växande och lärande är allmänt stöd, intensifierat 
stöd och särskilt stöd. Stödformer som föreskrivs i 
lagen om grundläggande utbildning är till exempel 
specialundervisning på deltid, tolknings- och 
biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel.

Både grunderna för planen för småbarnspedagogik 
(2018) och grunderna för förskoleundervisningens 
läroplan (2014) definierar ramarna för genomförande 
av en enhetlig och jämlik småbarnspedagogik och 
förskoleundervisning. Teckenspråkiga barns språk-
liga färdigheter och kulturella bakgrund ska beaktas. 
Teckenspråkig småbarnspedagogik och förskoleun-
dervisning kan genomföras antingen i en teckensprå-
kig grupp eller i en grupp som består av barn som 
använder teckenspråk och talat språk. Barn som 
använder teckenspråk kan vara döva, hörselska-
dade eller hörande. Ett särskilt mål i teckenspråkig 
undervisning och fostran är att stärka barnens teck-
enspråkiga språkliga och kulturella identitet och öka 
barnens förmåga att fungera i olika språkmiljöer.

På grund av läsbarheten används i denna broschyr 
begreppet föräldrar för barnets vårdnadshavare. 
Begreppet omfattas såväl barnets föräldrar som 
eventuella andra vårdnadshavare.

6 Finlands grundlag (731/1999) 17 § och Teckenspråkslagen 
(359/2015)

7 Lagen om grundläggande utbildning (1288/1999) 10 § 1 mom.
8 Lagen om grundläggande utbildning (642/2010) 30 § 1 mom.
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Assistenten rör barnet för att få honom att uppmärksamma tecknandet.

1 SPRÅKETS BETYDELSE 
FÖR BARNETS 
VÄLBEFINNANDE

Att delta i småbarnspedagogisk verksamhet och 
förskoleundervisning utgör en god grund för 
barnets utveckling, lärande och välbefinnande. 
Språk är däremot nyckeln till att delta och påverka, 
även om språkutvecklingen bara skulle ha börjat. I 
småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 
ska barnets kulturella mångfald stödas och 
kommunikations- och uttrycksförmågan främjas. 
Kommunikationsförmågan och förmågan att 

uttrycka sig själv och förstå andra har en viktig 
betydelse för barnens helhetsmässiga utveckling.

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 
har i uppdrag att stärka barnens språkliga kunska-
per och färdigheter samt att utveckla deras språk-
liga identiteter. Med hjälp av språk och kommunika-
tion behärskar barnet olika situationer och förete-
elser, uttrycker sig själv och skaffar information.

Mångsidig kommunikation och en språkmiljö 
där barnen får uppmuntrande respons på 
deras språkliga uttrycksförmåga och sina 
kommunikationsfärdigheter stöder barnens 
språkliga färdigheter och språkutveckling.
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Därför ska man i småbarnspedagogiken 
och förskoleundervisningen stärka barnens 
språkanvändning och nyfikenhet som uppmuntrar 
till samverkan med vuxna och andra barn. 
Kommunikationsfärdigheterna, språkfärdigheterna 
och den språkliga uttrycksförmågan hos barn som 
omfattas av småbarnspedagogik skiljer sig mycket 
från varandra beroende bland annat på ålder samt i 
hurdana språkmiljöer de har vuxit upp.

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervis-
ningen är beaktande av modersmål centralt. Som 
modersmål är teckenspråk för barnen känslornas, 
identitetens och tänkandets språk. Språket stärker 
den kulturella identiteten, kännedomen om den 
egna kulturen och banden till den egna språkge-
menskapen. Modersmålet är också en grundläg-
gande rättighet: alla som bor i Finland har rätt att 
utveckla och upprätthålla sitt modersmål9.

Den största delen av teckenspråkiga barn deltar 
i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning 
i en grupp där de andra använder talat språk. I 
gruppen kan även finnas barn med vilka personalen 
använder tecken som stöd för det talade språket.

Även om teckenspråkiga barn ofta är de enda 
i gruppen som använder teckenspråk, kan det 
även finnas andra två- eller flerspråkiga barn 
i gruppen. Då barnens individuella behov och 
särskilt språk beaktas i arrangemangen, ökar 
småbarnspedagogikens kvalitet och jämlikhet.

Teckenspråkiga barn ska uppmuntras att 
utvecklas till att vara medvetna om sin två- eller 
flerspråkighet. Målet är att stärka deras kunskaper 
i teckenspråk och öka färdigheterna att agera i 
olika språkmiljöer.

9 Finlands grundlag 17 § och teckenspråkslagen

Fostran och undervisning ökar barnens förståelse 
för betydelsen av teckenspråk och dövas 
kultur för dem själva och den teckenspråkiga 
gemenskapen. Å andra sidan blir grunden för 
två- eller flerspråkighet starkare i kontakter med 
omgivningen som använder talat språk.

1.1 Vad är modersmål?

Begreppet modersmål kan definieras på många 
olika sätt. Det språk som en person lär sig 
först är ofta det språk som blir personens 
modersmål. Då definieras modersmål enligt 
s.k. ursprungskriterium. Modersmål kan också 
definieras enligt vilket språk personen behärskar 
bäst, och då talar man om kompetenskriterium. 
Funktionskriteriet anger att modersmålet 
definieras enligt det språk som en person använder 
mest. Dessutom kan man vid definiering av 
modersmål använda attitydkriteriet som definierar 
det språk som personen tycker mest om och som 
talas av den grupp personen känner tillhörighet till.

Alla dessa kriterier behöver inte uppfyllas, 
det räcker med bara ett10. Barnet kan lära sig 
teckenspråk som sitt första språk eller lära sig det 
senare, då det blir det språk som hen behärskar 
bäst eller använder allra mest. Ett barn kan 
också själv identifiera sig som en person med 
teckenspråk som modersmål.

Två- eller flerspråkiga kan själva bestämma 
vilket/vilka som är hens modersmål – personen 
kan därmed ha flera språk som hen identifierar 
sig med. Ett starkt modersmål är en grund för en 
balanserad utveckling av tänkandet och känslolivet.

10 Nissilä Leena, Martin Maisa, Vaarala Heidi & Kuukka Ilona 2006. 
Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. 
Opetushallitus. s. 12.
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Det är också ett viktigt redskap och stöd när man 
lär sig och tillägnar sig andra språk och andra 
kunskaper, och stöder därmed allt lärande.

1.2 Teckenspråk och 
teckenspråkiga – även hörande 
kan ha teckenspråk som sitt 
modersmål

Teckenspråk är inte likadant i alla länder, utan 
alla länder har sitt eget nationella teckenspråk. 
Teckenspråken har uppstått av användarnas 
naturliga behov av kommunikation, utan att någon 
särskilt uppfunnit det, precis som även talade 
språk. De nationella teckenspråken i Finland är det 
finska och finlandssvenska teckenspråket.11

I teckenspråken är tecknen enheter som 
motsvarar orden i talade språk. Tecknen som 
görs med handrörelser är tredimensionella, och 
dessutom fyller även ansiktsuttryck samt mun- 
och kroppsrörelser grammatiska funktioner. 
I teckenspråk finns dialekter, vardagliga och 
högtidliga stilar samt slang. En del dövblinda 
använder teckenspråk eller tecknat språk taktilt 
genom att utnyttja känselsinnet. Då tecknar man 
från hand till hand.

Teckenspråk har en annorlunda grammatisk 
uppbyggnad än talade språk. Det visar sig i 
praktiken när man försöker teckna och tala på 
samma gång. Då brukar strukturen i båda språken 
ofta splittras med sämre förståelse som följd.

11 SUVI. Nätordbok i de finländska teckenspråken. http://suvi.
viittomat.net/ och http://suvi.teckensprak.net/.

Avgörande i fråga om att tillhöra den 
teckenspråkiga gemenskapen är inte graden 
av hörsel, utan användning av teckenspråk och 
identifiering med gruppen. Alla teckenspråkiga är 
således inte döva eller personer med olika grader 
av hörselnedsättning, utan en del är hörande barn 
till döva föräldrar. En del barn med olika grader 
av hörselnedsättning använder hörselhjälpmedel, 
till exempel hörapparat eller cochleaimplantat. 
Personer som förutom hörselnedsättning även har 
synnedsättning kallas i vardagsspråk dövblinda.

Den ömsesidiga kommunikationen mellan 
människor som har samma modersmål är enkelt. 
Förutom modersmål förenas teckenspråkiga även 
av gemensamma erfarenheter, historia och en 
livsstil som utgår från det visuella. För de flesta 
teckenspråkiga är finska eller svenska det andra 
språket.

1.3 Teckenspråkigas olika 
språkliga bakgrunder och 
språkpedagogik

Ett teckenspråkigt barn kan ha flera modersmål. 
Språken kan vara tecknade och talade språk. Med 
tanke på språkutvecklingen är det avgörande i 
hurdan språkmiljö barnet växer upp. Jämfört med 
barn som lär sig två eller flera talade språk lär sig 
ett teckenspråkigt barn förutom två språk även två 
olika kanaler för språkanvändning. Hen lär sig ett 
visuellt tecknat språk och dessutom talat språk 
antingen auditivt och/eller i skrift.12

12 Takkinen, Ritva & Rainò, Päivi. 2016. Puhuen ja viittoen – kaksi 
väylää kohti kieltä. I verket Takala Marjatta och Sume Helena (red.). 
Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten 
opetus. Finn Lectura, s. 56–68.

http://suvi.viittomat.net/
http://suvi.viittomat.net/
http://suvi.teckensprak.net/
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Något som utmärker tecknade språk är att de inte 
överförs från en generation till en annan på samma 
sätt som talade språk. Detta beror på att över 90 
procent av alla barn med hörselnedsättning som 
behöver teckenspråk föds i familjer där föräldrarna 
är hörande och från början inte kan teckenspråk.13 
Då växer barnet upp i en omgivning som använder 
talat språk och får kanske endast lite kamratstöd 
på teckenspråk. Hen behöver handledning i hur 
teckenspråkiga gör – till exempel hur man fångar 
en annan människas uppmärksamhet genom en 
lätt beröring och inte till exempel genom att ropa.

Personer som använder finlandssvenskt 
teckenspråk hamnar mycket ofta i skuggan av 
personer som använder finskt teckenspråk. 
Detta teckenspråk är hotat, eftersom det endast 
används av cirka 90 döva modersmålsanvändare 
huvudsakligen längs kusten i vårt land. Även 
personer som hör till deras närmaste krets och 
några få yrkesmänniskor behärskar detta språk. 
Ofta lever teckenspråkiga barn i finlandssvenska 
familjer med fyra språk, eftersom familjerna 
förutom teckenspråk även kan använda talad 
svenska och finska – i en del familjer kanske även 
svenskt teckenspråk som används i Sverige.14  

13 RP 294/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till teckenspråkslag, s. 36; Hoyer, Karin. 2012. Dokumentation 
och beskrivning som språkplanering – perspektiv från arbete 
med tre tecknade minoritetsspråk. Nordica Helsingensia 29; TS 
3. Helsingfors universitet, Nordica – Finska, finskugriska och 
nordiska institutionen, s. 109;
Rainò, Päivi. 2012. Sisäkorvaistutteen saaneiden kuurojen lasten 
ja nuorten kielivalinnoista ja tulkkauspalvelujen tarpeesta. 
Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 7, 2012. Humanistinen 
ammattikorkeakoulu, s. 6. https://www.humak.fi/wp-content/
uploads/2014/12/humak- sisakorvaistute-raino-2012.pdf

14 Andersson-Koski, Maria (2015) Mitt eget språk – vår kultur. En 
kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket 
och döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland 2014–2015. 
http://www.dova.fi/wp-content/uploads/2015/07/PDF_Mitt_eget_ 
sprak_var_kultur.pdf

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/humak-sisakorvaistute-raino-2012.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/humak-sisakorvaistute-raino-2012.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2014/12/humak-sisakorvaistute-raino-2012.pdf
http://www.dova.fi/wp-content/uploads/2015/07/PDF_Mitt_eget_sprak_var_kultur.pdf
http://www.dova.fi/wp-content/uploads/2015/07/PDF_Mitt_eget_sprak_var_kultur.pdf
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I en idealsituation skiljer barnet språken och de 
situationer där de används från varandra.

Det finns teckenspråkiga barn även bland 
invandrare och barn med främmande språk som 
modersmål. Centralt för dem är att lära sig finskt 
eller finlandssvenskt teckenspråk. Språkmiljön 
i hemmet kan bestå av flera teckenspråk, 
teckenspråk som används i hemlandet och 
teckenspråk som används i Finland. En del döva 
med invandrarbakgrund har inte haft möjligheten 
att lära sig teckenspråk i sitt ursprungsland. 
Sådana barn behöver mycket stöd för att bygga 
upp en flerspråkig och -kulturell identitet. I 
samarbete med föräldrarna ska utvecklingen av 
språkkunskaper samt den språkliga och kulturella 
identiteten och självkänslan hos hörande barn med 
teckenspråk som modersmål stödas mångsidigt i 
småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. 

Utvecklingen av kunskaperna i finska eller svenska 
ska främjas målinriktat inom olika delområden 
av språkkunskaper utifrån barnens behov och 
förutsättningar. Precis som i fråga om alla barn 
ska man skapa en grund för teckenspråkiga barns 
uppväxt och lärstig i småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen.

En del barn med hörselnedsättning och barn 
som har cochleaimplantat15 använder tecknat 
tal. Tecknat tal är ett kommunikationsmedel där 
tecken används enligt det talade språkets ordföljd 
och betydelser, så de som samtalar ska ha goda 
baskunskaper i det talade språket ifråga.

Enstaka tecken kan användas som så kallade 
tecken som stöd för det talade språket. Då tecknas 

15 Cochleaimplantat (engl. cochlear implant) är ett elektroniskt 
hjälpmedel för hörsel, förkortat CI.
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endast en del av orden. Även många andra än 
barn med lindrig hörselnedsättning har nytta av 
att man i fostran och undervisningen använder 
teckenspråk, tecknat tal eller tecken som stöd, 
eftersom det utöver auditivt lärande även ger 
sådant visuellt stöd som behövs.

I en teckenspråkig omgivning sker språklig och 
social kommunikation direkt mellan personerna på 
teckenspråk så att man tar hänsyn till dragen i den 
teckenspråkiga kulturen. Då småbarnspedagogik 
anordnas på finska eller svenska och om det 
tolkas till teckenspråk, förmedlar tolken det talade 
budskapet och perspektiv som hör till den så 
kallade hörandes kultur.

I småbarnspedagogiken och förskoleunder-
visningen är utgångspunkten för all språkunder-
visning att man ska kunna använda språket i olika 
situationer. Det stärker barnens språkmedvetenhet 
och den parallella användningen av flera språk 
samt utvecklingen av multilitteracitet.

Barnen övar sig på att observera kommunikations-
situationer och att utnyttja olika sätt att lära sig 
språk. Barnen ska stödas i att vara medvetna om 
såväl sin egen som andras språkliga och kulturella 
identiteter. Barnen ska uppmuntras att använda 
också begränsade språkkunskaper.

Då barnet börjar i småbarnspedagogiken eller 
förskoleundervisningen, är det viktigt att särskilt 
utreda nivån på barnets kunskaper i teckenspråk. 
Utifrån detta kan man planera hur barnets 
lärande och utveckling av språkkunskaper ska 
stödas individuellt. Om barnets kunskaper i 
teckenspråk inte har utvecklats till den nivå som 
motsvarar barnets ålder, kan man som stöd 
för att berika språket till exempel behöva en 
teckenspråkig assistent.

Teckenspråkiga barn med invandrarbakgrund 
vars tecknade modersmål är något annat än finskt 
eller finlandssvenskt teckenspråk kan behöva stöd 
för att lära sig det finska eller finlandssvenska 
teckenspråket.
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När man använder teckenspråkstolkning får 
barnet kanske kännedom om endast en del av 
samtalet i gruppen. I barngruppen kan många 
tala samtidigt, men tolken hinner inte tolka 
allt tal. Det språk som tolken producerar som 
simultantolkning innehåller nödvändigtvis inte alla 
drag som hör till teckenspråkig kommunikation. 
Å andra sidan kan det i tolkningen förekomma 
drag från talat språk som inte hör till teckenspråk. 
Situationen kan vara förvirrande särskilt för små 
barn, vars kunskaper i teckenspråk ännu håller på 
att utvecklas och inlärning av finska eller svenska 
precis har börjat. 

Teckenspråkiga barn upplever mycket genom att 
se. Därför är det viktigt att betona det visuella i 
verksamhetsmiljön och själva verksamheten.

• Man ska fästa vikt vid sittordningen. Till exempel 
sittordningen i en halvcirkel garanterar att 
barnen ser då andra tecknar eller vem som talar.

• Man ska tala i tur och ordning. Därmed försäkrar 
man sig om att alla barn blir sedda och hörda. 
Förutom samtalsfärdigheter övar man samtidigt 
normerna i den teckenspråkiga kulturen.

• Man ska ge tid för barnen att bekanta sig 
med material. Barnen ska ha möjligheten att 
ögna igenom materialet före diskussionen och 
därefter vända blicken mot den som tecknar.

TECKENSPRÅKIGA LÄRMILJÖER HAR FLERA KANALER

LÄRMILJÖ MED TECKENSPRÅKSTOLKNING

Teckenspråk och talat språk uttrycker saker 
på väldigt olika sätt, vilket syns till exempel i 
tolkning till teckenspråk: ibland slutar tolken tolka 
samtidigt som talaren, ibland tecknar hen ännu 
en längre tid efter att talaren redan slutat tala. I 
aktivitetsstunder eller handledningssituationer är 
det viktigt att hitta rätt rytm för kommunikationen 
också för att ett teckenspråkigt dövt barn 
ska se färdigt det som tecknas innan hen kan 
vända blicken till exempel till det föremål, 
pysselmaterial eller annat som diskuteras.
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2 HUR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH 
FÖRSKOLEUNDERVISNING ANORDNAS

2.2 Författningar som styr 
förskoleundervisningen

De förpliktelser som styr anordnande av försko-
leundervisning grundar sig på Finlands grundlag, 
lagen och förordningen om grundläggande utbild-
ning och den statsrådets förordning som utfärdats 
med stöd av den, lagen om elev- och studerande-
vård16 samt grunderna för förskoleundervisningens 
läroplan. Enligt paragraf 10 i lagen om grundläg-
gande utbildning kan förskoleundervisning ges åt 
barn med hörselnedsättning också på teckenspråk.

Förskoleundervisning kan ordnas i daghem och 
skolor. Kommunen är skyldig att ordna förskole-
undervisning året innan läroplikten uppkommer åt 
barn som bor på kommunens område.17 Barnets 
förälder ska se till att barnet deltar i förskoleun-
dervisning eller annan verksamhet genom vilken 
målen för förskoleundervisningen uppnås18.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan är 
en nationell föreskrift19 utfärdad av Utbildningssty-
relsen enligt lagen om grundläggande utbildning, 
utifrån vilken den lokala läroplanen för förskole-
undervisningen ska utarbetas och förskoleunder-
visningen genomföras. Syftet med grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan är att främja att 
en högklassig och enhetlig förskoleundervisning 
förverkligas i hela landet.

16 Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013)
17 Lagen om grundläggande utbildning 4 §
18 Lagen om grundläggande utbildning (26 a § 4 mom. 1040/2014)
19 Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 14 § 2 mom. och 

Statsrådets förordning (422/2012) 13 §

2.1 Författningar som styr 
småbarnspedagogiken

Under de senaste åren har det skett många för-
ändringar i småbarnspedagogiken. Under 2015 
ändrades lagen om barndagvård till lagen om små-
barnspedagogik. År 2016 gjordes ändringar i lagen. 
Lagen om småbarnspedagogik reformerades igen 
år 2018. Nu är småbarnspedagogik en del av det 
finländska utbildningssystemet och en viktig period 
i barnets uppväxt och lärstig för livslångt lärande. 
Lagen om småbarnspedagogik betonar starkt bar-
nets bästa då småbarnspedagogik ordnas.

Om småbarnspedagogik föreskrivs i lagen om 
småbarnspedagogik (540/2018) samt i förord-
ningen om småbarnspedagogik (753/2018). I lagen 
om småbarnspedagogik föreskrivs bland annat 
om småbarnspedagogikens mål, barnets rätt till 
småbarnspedagogik, småbarnspedagogikens för-
valtning och kommunens skyldighet att ordna små-
barnspedagogik. Statsrådets förordning om små-
barnspedagogik (753/2018) innehåller föreskrifter 
om dimensionering av personalen på daghem och 
familjedaghem samt studier som ger behörighet för 
barnskötare inom småbarnspedagogik och familje-
dagvårdares behörighet för uppgifter som barnskö-
tare inom småbarnspedagogik.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 
(2018) är en nationell föreskrift som utfärdats av 
Utbildningsstyrelsen och vars uppgift är att stöda 
och styra hur småbarnspedagogiken ordnas, 
genomförs och utvecklas. Utifrån grunderna för 
planen för småbarnspedagogik utarbetas lokala 
planer för småbarnspedagogik.
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3 BARNETS PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH 
BARNETS INDIVIDUELLA BEHOV

i ett daghem eller i familjedagvård. Barnets plan 
för småbarnspedagogik är en gemensam plan för 
hur barnets individuella utveckling, lärande och 
välbefinnande ska främjas på ett systematiskt 
sätt. Många kommuner och privata anordnare av 
småbarnspedagogik använder en blankett som ska 
delas ut på förhand till dem som kommer att delta i 
ett samtal så att de ska kunna läsa och fylla i den.

3.1 Vad är barnets plan för 
småbarnspedagogik?

Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verk-
samhet har enligt lagen om småbarnspedagogik 
rätt till systematisk och målinriktad fostran, under-
visning och vård. För att uppfylla detta ska en plan 
för småbarnspedagogik alltid utarbetas för barn 
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Barnets plan för småbarnspedagogik utgår från att 
känna, höra och observera barnet och i planen ska 
barnets styrkor lyftas fram. Dessutom ska barnets 
språkliga, kulturella och åskådningsmässiga 
bakgrund beaktas. Tillsammans med föräldrarna 
och barnet ska man regelbundet, minst en 
gång om året, samtala om hur barnets plan 
för småbarnspedagogik förverkligas. I barnets 
plan för småbarnspedagogik ska målen för den 
pedagogiska verksamheten betonas, på vilka 
utvärderingen också ska bygga. Om barnet behöver 
stöd för sin uppväxt, utveckling eller sitt lärande, 
fungerar planen för småbarnspedagogik som ett 
redskap för att planera och genomföra stödet. Då 
ska barnets individuella behov, stödåtgärder, de 
ansvar och den arbetsfördelning som anknyter 
till dem samt de mål som överenskommits för 
verksamheten antecknas i planen20. Läraren och/
eller specialläraren inom småbarnspedagogiken 
svarar för utarbetande och utvärdering av barnets 
plan för småbarnspedagogik i samarbete med 
den övriga personalen och barnets förälder. Vid 
behov deltar sakkunniga och andra behövliga 
instanser som stöder barnets utveckling och 
lärande i utarbetandet av barnets plan för 
småbarnspedagogik. Barnets egna önskemål och 
åsikter ska höras och beaktas.

3.2 Principer för att ordna stöd i 
småbarnspedagogiken

Alla barn har ibland behov av stöd för sin 
utveckling och sitt lärande. Hos teckenspråkiga 
barn varierar stödbehovet, för en del barn räcker 
det med möjligheten att använda sitt eget språk i 
småbarnspedagogiken.

20 Lagen om småbarnspedagogik 23 §

Man kan främja teckenspråkiga barns utveckling, 
lärande och välbefinnande genom tillräckligt tidigt 
och rätt riktat stöd21. Samtidigt kan man förebygga 
problem och förhindra att problemen växer och blir 
allt mer komplexa. Utgångspunkten för att ordna 
stöd är barnets styrkor samt behov som gäller 
lärande och utveckling.

Med tanke på teckenspråkiga barns lärmiljöer 
är användning av teckenspråk centralt. 
Teckenspråkiga barn ska kunna känna sig 
accepterade som de är och som medlemmar 
i en grupp. Utvecklingen av barnets positiva 
jaguppfattning ska stödas genom att uppmuntra 
barnet och ge hen möjligheter att få erfarenheter 
av att lyckas. Annat stöd för utveckling och lärande 
byggs upp av flera faktorer: av att man möter 
barnets individuella behov samt lösningar som 
gäller gemenskapen och lärmiljöer, till exempel då 
man använder tecken och bilder eller annat stöd för 
språket och kommunikationen.

Behovet av stöd ska alltid identifieras individuellt 
och de individuella skillnaderna kan vara 
stora. Man känner inte alltid till behoven då 
småbarnspedagogiken börjar och de kanske 
inte är de samma under hela barnets tid i 
småbarnspedagogiken. Barnet kan även få stöd 
via andra tjänster som gäller barn och familjer, 
såsom via barnrådgivningen, uppfostrings- och 
familjerådgivning eller handikapptjänster. Det är 
viktigt att de utgör en ändamålsenlig helhet.

Stöd ska i första hand ges genom olika flexibla 
arrangemang i barnets egen daghems- eller 
familjedagvårdsgrupp.

21 Lagen om småbarnspedagogik 3 § 7 punkten
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Vid bedömning av barngruppens storlek ska 
barnets bästa och behovet av stöd beaktas, så att 
målen för småbarnspedagogiken kan uppnås i 
gruppen.

Genomförandet av stöd för teckenspråkiga barn 
samt dess effekter ska utvärderas regelbundet. Det 
kan vara komplicerat att identifiera utmaningarna 
i fråga om två- och flerspråkiga barns lärande. 
Till exempel kan utvärdering av matematiska 
färdigheter ge intrycket att barnet har utmaningar 
i att lära sig, även om det kan vara fråga om ett 
språkligt problem i utvärderingssituationen. I 
utvärderingssituationen ska barnet kunna använda 
ett språk som hen behärskar så bra som möjligt 
och samtidigt ska den som utvärderar förstå 
barnet. 

Såsom andra barn kan också teckenspråkiga barn 
ha inlärningssvårigheter eller andra svårigheter. 
Då behövs en teckenspråkig sakkunnig för att 
skilja faktorer som gäller dessa svårigheter från 
teckenspråkighet och dövhet.  

Samarbetet med barnet, föräldern, läraren 
inom småbarnspedagogiken, specialläraren 
inom småbarnspedagogiken samt den övriga 
personalen inom småbarnspedagogiken är viktigt 
för att upptäcka teckenspråkiga barns behov av 
stöd samt vid planeringen och genomförandet 
av stödet. Planen ska ändras när det behövs. 
Behovet av stöd ska bedömas då barnet börjar i 
förskoleundervisningen22.

22 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014)

Pedagogiska och strukturella lösningar

• lösningar som gäller lärmiljöerna

• lösningar angående personaldimensioneringen 
och gruppstrukturen

• lösningar i anslutning till barnets stöd, till 
exempel differentiering av verksamheten, 
individuell handledning, smågruppsverksamhet 
eller användning av tecken och bilder

• tolknings- och biträdestjänster samt användning 
av hjälpmedel.

DÅ BARNET FÅR STÖD FÖR SIN UTVECKLING OCH SITT LÄRANDE, SKA FÖLJANDE 
ANTECKNAS I BARNETS PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK:

Samarbete och tjänster som stödet förutsätter

• samarbetet med barnet och vårdnadshavaren

• ansvarsfördelningen när det gäller hur barnets 
stöd genomförs

• tjänsterna som tillhandahålls av specialister, till 
exempel speciallärare inom småbarnspedagogik

• handledningen och konsultationen av 
sakkunniga inom social- och hälsovården

• eventuella transportarrangemang och vem som 
ansvarar för dem.

Uppföljning och utvärdering av stöd

• uppföljningen av hur målen har nåtts
• utvärderingen av stödåtgärdernas effekt och 

tidpunkterna för utvärderingen.
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3.3 Teckenspråkstolkning och 
andra tjänster

Vid planering av början av ett dövt tecken-
språkigt barns småbarnspedagogik eller 
förskoleundervisning ska man i första hand se 
till att användningen av teckenspråk tryggas 
med hjälp av personalen. Om det inte går att få 
en teckenspråkig lärare eller barnskötare inom 
småbarnspedagogiken eller en som behärskar 
teckenspråk (till exempel kommunikations- och 
teckenspråkshandledare23), ska man diskutera 
hurdana pedagogiska arrangemang barnet skulle 
ha störst nytta av, till exempel

• tolkning
• teckenspråkig assistent
• både tolkning och assistent

23 Tidigare examensbenämning teckenspråkshandledare; se även 
Statsrådets förordning om småbarnspedagogik 753/2018

Om barnet inte har behov av personlig assistans 
och om hen redan har kunskaper i teckenspråk, 
kan man ordna tolkning.

Målet med tolkning är att uttrycka det som 
framförts på ett annat språk med så likadant 
innehåll som möjligt. Tolken är inte en assistent, 
utan förmedlar åt dem som är närvarande 
vad som talas eller tecknas. För barn som 
använder teckenspråk är tolkning nödvändig i 
alla situationer i småbarnspedagogiken eller 
förskoleundervisningen.

Vid teckenspråkstolkning ska särskild vikt 
fästas vid tolkens yrkeskompetens, så att den 
språkstimulans som erbjuds via tolkning även 
skulle stöda elevens språkutveckling.

Man kan fråga efter personal som kan teckenspråk 
via Valteri center för lärande och kompetens 
eller sakkunnigorganisationer på området, se en 
förteckning i slutet av broschyren.
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4 BARNETS PLAN FÖR LÄRANDE I FÖRSKOLEUNDER-
VISNINGEN OCH BARNETS INDIVIDUELLA BEHOV

Om barnet har en plan för småbarnspedagogik, 
före förskoleundervisningen eller andra 
planer som stöder genomförandet av barnets 
förskoleundervisning, ska de med föräldrarnas 
samtycke utnyttjas. I samband med utarbetande 
av planen för lärande ska man komma överens 
om uppföljning av att målen uppfylls och om 
granskning av planen. Planen ses över så att 
den motsvarar behovet av stöd alltid då barnets 
situation förändras.

4.1 Vad är barnets plan för 
lärande?

Barn som deltar i förskoleundervisning omfattas 
av stöd för uppväxt och lärande enligt lagen om 
grundläggande utbildning. Enligt lagen har barn 
rätt att få tillräckligt stöd genast då behovet av 
stöd uppstår24. De tre nivåerna för stöd för barnets 
växande och lärande är allmänt, intensifierat och 
särskilt stöd. Stödformer som föreskrivs i lagen 
om grundläggande utbildning är till exempel spe-
cialundervisning på deltid, tolknings- och biträdes-
tjänster samt särskilda hjälpmedel. Stödformerna 
kan användas på alla stödnivåer både enskilt och 
tillsammans så att de kompletterar varandra. Det 
stöd som barnet får ska vara flexibelt, långsiktigt 
planerat och föränderligt enligt behovet av stöd.

Stöd som ordnas för barn som deltar i förskoleun-
dervisningen under intensifierat stöd antecknas i 
planen för barnets lärande25. Planen för lärande är 
en plan med mål för barnets växande och lärande, 
behövliga undervisningsarrangemang samt det 
stöd och den handledning som barnet behöver. 
Målet är att trygga barnets förutsättningar att 
uppnå de mål som fastställts för hen.

Planen för lärande utarbetas i samarbete med 
barnet och föräldern26. I utarbetandet deltar vid 
behov även andra sakkunniga. 

24 Lagen om grundläggande utbildning (642/2010) 30 § 1 mom.
25 Lagen om ändring av lagen om grundläggande utbildning 

(1288/2013) 16 a §
26 Lagen om grundläggande utbildning (642/2010) 16 a mom.
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Mål för barnets välbefinnande, växande och 
lärande

• barnets uppfattning om sina mål och intressen

• barnets styrkor, inlärningsförutsättningar och 
specifika behov i anslutning till växande och 
lärande

• barnets mål i anslutning till lärande, arbets- och 
kommunikationsfärdigheter

Pedagogiska lösningar

• lösningar som gäller lärmiljöerna

• lösningar i anslutning till barnets 
stöd, såsom flexibel gruppindelning, 
kompanjonundervisning, undervisningsmetoder, 
arbetssätt och sätt att kommunicera

• specialundervisning på deltid som ges till barnet

• mål och åtgärder för handledning av barnet 

PLANEN FÖR BARNETS LÄRANDE SOM UTARBETAS INOM DET  
INTENSIFIERADE STÖDET SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE UPPGIFTER I 

 ENLIGHET MED VAD SOM FÖRUTSÄTTS FÖR ATT ORDNA 
FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH STÖD FÖR BARNET:

Samarbete och tjänster som stödet förutsätter

• stöd av elevvården och andra sakkunniga samt 
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer

• tolknings- och biträdestjänster enligt 
lagen om grundläggande utbildning 
som förutsätts för att barnet ska kunna 
delta i förskoleundervisningen, övriga 
undervisningstjänster, särskilda hjälpmedel 
samt ansvarsfördelningen mellan de olika 
aktörerna

• samarbetet med barnet och vårdnadshavaren, 
stöd som vårdnadshavaren erbjuder

• barnets eventuella deltagande i annan 
småbarnspedagogik och en beskrivning 
av samarbetet med den som ordnar 
verksamheten

Uppföljning och utvärdering av stödet

• uppföljning av hur målen i planen för barnets 
lärande nås, utvärdering av åtgärdernas effekt 
och tidpunkter för utvärderingen

• granskning av planen för barnets lärande 
samt tidpunkt för granskningen

• vilka personer som varit med och utarbetat 
planen
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Allmänt stöd kan vara tillräckligt för barnet 
om hen inte har några språkliga eller 
andra svårigheter som gäller lärande. Det 
rekommenderas emellertid att man för 
teckenspråkiga barn gör upp en plan för 
lärande redan inom allmänt stöd, så att allt 
stöd och de undervisningsarrangemang som 
behövs blir välplanerade och dokumenterade.

Om ett teckenspråkigt barn behöver regelbundet 
stöd eller flera former av stöd samtidigt för 
sitt lärande eller sin skolgång, ska hen ges 
intensifierat stöd.

TRE STÖDFORMER

Åt de teckenspråkiga barn som behöver 
intensivt och kontinuerligt stöd samt många 
slags stödåtgärder, ska ett beslut om särskilt 
stöd fattas. Särskilt elever med språkliga 
svårigheter eller om språkkunskaperna inte 
ännu utvecklats tillräckligt eller om de har 
andra inlärningssvårigheter, behöver särskilt 
stöd. Barn för vilka ett beslut om särskilt stöd 
fattats ges specialundervisning och annat 
behövligt stöd enligt hens individuella plan för 
hur undervisningen ska ordnas (IP).

I första hand ges stödet till barnet i den egna försko-
leundervisningsgruppen genom olika flexibla arrang-
emang. Om barnet förutom förskoleundervisning 
även använder andra tjänster inom småbarnspeda-
gogiken, samarbetar förskoleundervisningens och 
den övriga småbarnspedagogikens personal i frågor 
som gäller stöd för barnets växande och lärande. Det 
är viktigt att informationen om barnets behov av stöd 
och det stöd som getts under förskoleundervisningen 
förs vidare till den grundläggande utbildningen.

4.3 Rätt till tolknings- och 
biträdestjänster samt 
särskilda hjälpmedel i 
förskoleundervisningen

Barnet har rätt att avgiftsfritt få de tolknings- 
och biträdestjänster som deltagande i 
förskoleundervisningen27 förutsätter.

27 Lagen om grundläggande utbildning 31 §

4.2 Barnets individuella stöd i 
förskoleundervisningen

Utgångspunkten för ordnande av stöd för växande 
och lärande är varje barns styrkor samt behov 
för lärande och utveckling. Vid stöd för barnet 
fästs särskild vikt vid hinderfrihet, förebyggande 
av inlärningssvårigheter och tidig iakttagelse. 
Sektorsövergripande samarbete är viktigt för att 
upptäcka teckenspråkiga barns behov av stöd samt 
vid planeringen och genomförandet av stöd. Vilka 
sakkunniga som ska för tillfället delta i samarbetet 
bedöms alltid från fall till fall.

Genom samarbete mellan förskoleundervisningen, 
barnets tidigare småbarnspedagogik, rådgivningen 
och föräldrarna tryggas kontinuiteten för barnets 
välbefinnande och lärande. Information om stödåt-
gärder som barnet eventuellt fått före förskoleun-
dervisningen utnyttjas i förskoleundervisningen.



20

I teckenspråkiga samtal upprätthålls ögonkontakt under hela samtalet. I den sista bilden ”applåderar” assistenten genom att skaka händerna i luften då barnet             lyckas med det hen gör.

I praktiken innebär detta att man använder 
en teckenspråkstolk eller en assistent som 
använder teckenspråk. Syftet är att säkerställa 
barnets grundförutsättningar för att delta i 
förskoleundervisningen, tillgänglighet och 
möjlighet till kommunikation varje dag.

Teckenspråkiga barn kan även behöva särskilda 
hjälpmedel, till exempel olika datatekniska 
applikationer. De som arbetar med barn skaffar 
tillräckligt med kunskaper om användning av 
hjälpmedel samt handleder barnet och föräldern 
i att använda dem i samarbete med andra 
sakkunniga. Hjälpmedel ska användas planmässigt 
och användningen och behovet av dem ska 
bedömas regelbundet.

Anordnaren av förskoleundervisning beslutar om 
tolknings- och biträdestjänster samt särskilda 
pedagogiska hjälpmedel.

Det är viktigt att meddela om behovet av tjänster 
samt eventuella expertutlåtanden senast då man 
ansöker om förskoleundervisning åt barnet. Då 
finns det tillräckligt med tid för att fatta beslut 
och ordna det praktiska. Behovet av tjänster och 
hjälpmedel ska bedömas i mångprofessionellt 
samarbete genom att utnyttja den information 
som barnet och föräldern ger och utgående från 
eventuella utlåtanden från externa experter.

Gravt handikappade och sjuka barn kan behöva 
förlängd läroplikt28. Beslutet om att inleda förlängd 
läroplikt fattas i regel innan läroplikten börjar. 
Barnets förälder ska i god tid ges information om 
sådant som gäller genomförandet av förlängd 
läroplikt.

28 Lagen om grundläggande utbildning 25 § 2 mom.
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I teckenspråkiga samtal upprätthålls ögonkontakt under hela samtalet. I den sista bilden ”applåderar” assistenten genom att skaka händerna i luften då barnet             lyckas med det hen gör.

Om beslut som gäller förlängd läroplikt och 
alternativ för att genomföra den föreskrivs i 
grunderna för förskoleundervisningens läroplan29.

4.4 Elevvård i 
förskoleundervisningen

I förskoleundervisningen har barnet rätt att 
avgiftsfritt få den elevvård som deltagandet 
i undervisningen förutsätter30. Förskoleunder-
visningens elevvård gäller även barn som omfattas 
av förlängd läroplikt. Elevvård innebär att främja 
och upprätthålla barnets lärande, goda psykiska 
och fysiska hälsa, sociala välbefinnande samt 
verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i 
förskolan.

29 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014, kapitel 5.5 
Särskilt stöd

30 Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 9 § 4 mom.

Elevvården säkerställer till exempel att barnet 
vid behov ska ha möjlighet att få psykolog- och 
terapitjänster samt stöd i svåra familjesituationer.

Elevvård genomförs i första hand som 
förebyggande, generellt inriktad elevvård 
som stöder hela gemenskapen. Individuellt 
inriktad elevvård enligt lagen om elev- och 
studerandevård31 och tillräckligt stöd för inlärning 
och skolgång enligt lagen om grundläggande 
utbildning skiljer sig juridiskt sett från varandra. 
I båda är utgångspunkten samarbete och 
kommunikation med eleven och vårdnadshavaren. 
Individuellt inriktad elevvård utgår emellertid alltid 
från frivillighet, när däremot stöd för inlärning 
och skolgång inte förutsätter elevens eller 
vårdnadshavarens samtycke.

31 Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 3 § 1–2 mom.
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ATT TÄNKA PÅ NÄR DU ARBETAR MED EN TECKENSPRÅKSTOLK

• Gå igenom tolkens roll med hela personalen 
inom småbarnspedagogiken eller 
förskoleundervisningen. Tolken är inte 
en assistent, utan ansvarar endast för att 
budskapet förmedlas så exakt som möjligt.

• Teckenspråkiga döva barn får all sin 
information visuellt, dvs. med hjälp av synen. 
Oftast sitter tolken längst fram i barngruppen 
nära personalen och det teckenspråkiga 
barnet lite vid sidan så att hen ser de andra 
barnen. Då är det lätt för barnet att följa såväl 
tolken som personalen, eftersom många 
teckenspråkiga läser av munrörelser samt 
följer miner och gester. Då barnet ser på 
tolken kan hen nicka för att visa att hen följer 
med i allt som tecknas – men det betyder inte 
nödvändigtvis att hen uppfattat innehållet.

• Det är viktigt att komma ihåg att du inte ska 
ställa dig mellan tolken och barnet, så att du 
inte hindrar barnet från att få information. 
Kontrollera också att det inte finns ett fönster 
eller annat bländande ljus bakom dig.

• Även om tolkningen är s.k. simultantolkning, 
förekommer det alltid en viss fördröjning. 
Därför är det bra att vänta tills tolken har tolkat 
föregående sak (till exempel en fråga) innan 
någon annan får ordet.

• Det är svårt för barnet att följa tolkningen 
samtidigt som hen ska rita, följa visuella 
undervisningsmedel eller göra annat med 
händerna. Ta hänsyn till detta i undervisningen.

• Tala alltid direkt till barnet, inte ”via tolken”. 
Se barnet i ögonen då du talar med hen på tu 
man hand. Om du delar ut material till barnen i 
klassen, ge barnets material direkt till barnet.

• Då barnet inte har erfarenhet av att använda 
tolk kan hen nödvändigtvis inte ännu följa 
tolkningen och behöver stöd för det. Detta 
kräver desto mer övning ju mindre barnet är.

• Med beaktande av barnets ålder diskuterar 
man med barnet om praxis som gäller 
användning av tolk.
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TECKENSPRÅKIG ASSISTENT

• En del teckenspråkiga barn kan förutom tolk 
även behöva en assistent. Om barnet inte ännu 
kan teckenspråk och därmed inte har nytta 
av att använda tolk, kan hen ha en assistent i 
barngruppen. Assistenten kan vara personlig 
eller gemensam för hela gruppen; det viktigaste 
är att hen har goda kunskaper i teckenspråk. 
Assistentens uppgift är emellertid inte att vara 
tolk.

• Assistenten främjar barnets självständighet, 
egna initiativ och delaktighet i 
småbarnspedagogiken. Hen kan även handleda 
barnet i att öva dagliga aktiviteter såsom att 
klä på sig och äta. Assistenten kan med hjälp 
av olika kommunikationssätt stöda barnet i 
gemensamma lekar och aktiviteter med andra 
barn. I arbetet kan även ingå att handleda, fostra 
och stöda andra barn i gruppen.
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5 LEK, DELAKTIGHET OCH LÄRANDE I 
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

I småbarnspedagogiken ska man se till att alla 
barn har möjligheten att delta i många olika slags 
lekar och gemensamma aktiviteter. Det är viktigt 
att personalen inom småbarnspedagogiken pratar 
med föräldrarna om lekens betydelse.

Leken har ett egenvärde – den är viktig för barnet 
också då den inte direkt främjar någon särskild 
färdighet eller stöder utvecklingen.

5.1  Om lekens betydelse

Lek har en betydelsefull uppgift i att 
främja barnens välbefinnande, lärande och 
kommunikation. Leken inspirerar barnet och ger 
glädje. Samtidigt lär sig barnet nya färdigheter. 
Genom lek bearbetar barnet sådant som är viktigt 
för hen.
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LEK OCH DELAKTIGHET

1. Hur tar man hänsyn till teckenspråkiga barn i 
interaktionssituationer?

Ögonkontakt
• Att ta ögonkontakt är det första steget för ett 

teckenspråkigt samtal – vare sig de som tecknar 
är döva, har olika grader av hörselnedsättning 
eller är hörande. Under diskussionen ska man 
även se till att alla ser vad var och en tecknar.

• Exempel: om man ställer sig i en ring försäk-
rar man sig om att alla ser varandra. Särskilt 
teckenspråkiga döva barn borde se så bra som 
möjligt i utrymmet.

Att ta kontakt
• Teckenspråkiga fångar en annan människas 

uppmärksamhet med en lätt beröring. Detta hör 
sällan till hörande personers kultur i Finland, 
vilket kan orsaka det att beröringen till först kan 
kännas som en knuffning.

• Exempel: man fångar en annan människas upp-
märksamhet med en lätt beröring till exempel på 
överarmen eller på låret om man sitter bredvid 
varandra. Om du står längre bort kan du vinka 
med handen eller be att en person som är nära 
den döva personen rör hen och pekar mot dig.

Att peka
• Först kan det kännas främmande att man i teck-

enspråket använder många miner och pekar, till 
exempel då man ber om något av en annan. Om 
samtalspartnern inte förstår att pekandet är ett 
tecken på att man ber om något, upprepar den 
som tecknar samma sak med en kraftigare gest, 
dvs. tecknar ”hårdare”. Ibland tolkas det som att 

man ger order och inte ber något, vilket innebär 
att det är bra att berätta om denna kulturskill-
nad för de andra barnen.

• Exempel: om du inte är säker på vad pekan-
det gäller kan du själv peka på föremål eller 
människor framför dig samtidigt som du uppe-
håller ögonkontakten. Hen kan bekräfta genom 
att nicka då du pekar rätt.

Att avläsa munrörelser
• Munrörelserna i teckenspråk följer inte finska 

eller svenska ords artikulation och döva barns 
förmåga att avläsa munrörelserna varierar.

• Obs! Alldeles små döva barn kan inte läsa av 
finska eller svenska ur munrörelserna, efter-
som hen inte känner igen ord på språket i fråga 
innan hen lär sig att läsa.

Två språk
• Hörande barn i teckenspråkiga familjer eller 

syskon till döva barn blir tvåspråkiga. Hen kan 
låna uttryck från teckenspråk, varvid hens 
språkbruk ofta väcker uppmärksamhet.

• Obs! Det är fråga om samma företeelse som hos 
andra tvåspråkiga barn: de lär sig båda språken 
parallellt, och de differentieras så småningom i 
individuell takt.

Två kulturer
• Teckenspråkiga barn observerar ständigt kul-

turskillnader mellan döva och hörande. Känne-
dom om det egna språket och den egna kulturen 
utgör en grund för att lära sig andra språk 
och kulturer. I kontakt med en omgivning som 
använder talat språk samlar barnet in informa-
tion för att lära sig det andra språket.
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• Exempel: barnet har som stöd en vuxen som 
behärskar teckenspråk och som handleder 
barnet i att agera på ett sätt som lämpar sig för 
kulturerna.

Döva personer kan delta på teckenspråk
• Närvaro av en vuxen som kan teckenspråk är 

nödvändigt för döva barn som använder teck-
enspråk också för att teckenspråk är det enda 
språkliga uttryckssättet för hen, oberoende 
av ålder. Kontinuerliga och högklassiga teck-
enspråkiga impulser är särskilt viktiga för en 
balancerad utveckling av kunskaper i tecken-
språk.

2. Hur kan man stöda ett teckenspråkigt barns lek?

Det finns många slags lekar, såsom bland annat 
utomhuslekar, inomhuslekar, rollekar och spel. 
För att alla barn ska känna till reglerna och 
tillvägagångssätten, är det bra att vid sidan av 
anvisningar som ges på teckenspråk även komma 
ihåg principen om stark visualisering (att rita, visa 
bilder och exempel).

Lekarna kan till exempel väljas enligt principen 
om att turas om, så att alla som leker, emellanåt 
är ”teckenspråkiga”. Exempel på sådana är lekar 
där man ser på och följer exempel, pantomim eller 
leker med språket.

Om ett teckenspråkigt barn är dövt eller har 
en hörselnedsättning, är det nödvändigt med 
information som fås via synen. Detta betyder att 
hen ofta följer exempel och kommer med i leken, då 
hen förutom lekfärdigheter lär sig reglerna i varje 
lek och hittar sin egen plats.

Med hjälp av handledning kan personalen ta 
hänsyn till teckenspråkiga barns behov till exempel 
genom att fördela roller eller visa hur man i 
praktiken får leken att fungera. Personalen kan 
stöda barnet även genom att skapa en omgivning 
som stöder teckenspråkig kommunikation. Då 
man tecknar hela tiden lär sig alla barn centrala 
tecken som stöder det visuella på ett naturligt sätt 
i lärmiljön i så stor omfattning som möjligt. Detta 
stöder utmärkt alla barns språkliga tänkande och 
utveckling.

Teckenspråk och talat språk uttrycker saker 
på väldigt olika sätt, vilket syns till exempel i 
tolkning till teckenspråk: ibland slutar tolken tolka 
samtidigt som talaren, ibland tecknar hen ännu 
en längre tid efter att talaren redan slutat tala. I 
aktivitetsstunder eller handledningssituationer är 
det viktigt att hitta passlig rytm för interaktionen 
för att ett teckenspråkigt dövt barn ska hinna 
se färdigt det som tecknas innan hen kan följa 
instruktioner.

Många tillfällen kan genomföras så att när läraren 
eller en annan yrkesperson ger instruktioner, 
väntar hen att instruktionerna även tecknats 
färdigt. Lov att börja ges först efter det. Då 
hinner även de andra barnen tillägna sig 
instruktionerna innan verksamheten börjar. Med 
små teckenspråkiga barn, som med andra barn, 
övar man ömsesidighet samt att vänta på sin egen 
tur via denna typ av interaktion.

Om det inte finns på plats någon som kan 
teckenspråk, pröva till exempel följande: rör 
barnet, och då du får ögonkontakt, visa hen i vilken 
riktning du är på väg och räck ut din hand så att 
hen kan komma med för att se vad det är fråga 
om. Använd modigt gester eller annan ordlös 
kommunikation, rita eller använd bilder!
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Den här spännande sagan handlar om en krokodil.
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3. Teckenspråk berikar verksamheten i barngruppen

Det är viktigt för alla barn att använda många 
sinnen i kommunikationen. Även hörande 
barn får mångsidig övning för utvecklingen av 
observationsförmågan, då de förutom hörsel 
även använder synsinnet och i någon mån även 
känseln. Enligt forskning stöder mångsidig 
interaktion alla barns språkutveckling. Mångsidig 
interaktion betyder att man använder t.ex. 
kroppskommunikation och visualitet vilka är 
viktiga i teckenspråken. Det är lättare att förstå 
den kulturella mångfalden då man blir bekant med 
den teckenspråkiga kulturen och då man lärt sig 
kulturell kompetens på ett naturligt sätt.

De ändringar som småbarnspedagogik och 
undervisning av teckenspråkiga barn förutsätter 
erbjuder personalen möjligheten att utveckla sina 
egna sätt att undervisa och handleda. Alla barn i 
gruppen har nytta av mångsidighet.

Om personalen själv inte är tillräckligt insatt i 
teckenspråket och de dövas kultur, kan man beakta 
detta genom att hitta en teckenspråkig person som 
kan besöka daghemmet regelbundet eller bjuda 
in eventuella andra besökare. Teckenspråkigt 
material hittar man till exempel på Teckenspråkiga 
biblioteket.

4. Teckenspråkiga barns delaktighet

Enligt intervjuer som genomförts av barnombuds-
mannens byrå är barnets ensamhet det största 
problemet bland teckenspråkiga döva barn och 
barn med olika grader av hörselnedsättning32. 

32 Killi, J. & Pollari, K. (red.) 2012. Lapsiasiavaltuutetun toimiston 
julkaisuja 2012:3. Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi 
kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä.

Det finns nödvändigtvis inte teckenspråkiga barn 
i samma kommun eller i närområdet. Utan ett 
gemensamt språk upplever barnet ofta att hen blir 
utanför, även om en hörande vuxen kanske tycker 
att barnet aktivt deltar i lekar.

Småbarnspedagogiken betonar rätten att bli hörd 
samt delaktighet i saker som påverkar det egna 
livet. Småbarnspedagogikens uppgift är att stöda 
barnens växande förmåga att delta och påverka 
samt att uppmuntra barnen att ta egna initiativ. 
Barnen ska tas med i planering, genomförande och 
utvärdering av verksamheten på sådana sätt som 
passar dem. Barnens tankar, uppfattningar och 
åsikter ska höras.

Småbarnspedagogiken främjar alla barns möjlighet 
till delaktighet i sina egna gemenskaper. Precis 
som för varje barn är även för teckenspråkiga 
barn det viktigaste att de uppmärksammas som 
individer och att de inte lämnas utanför i olika 
situationer och i fråga om olika saker. Modellerna 
för interaktion och språkanvändning förmedlas 
från personalen till barnen. Barnen kan inte 
sinsemellan ta hänsyn till delaktighet, och därför 
har personalen en betydelsefull roll i att bygga 
upp en mångfaldig interaktion i sin grupp. Även 
andra än handledda aktiviteter är viktiga: hur man 
skämtar, hur man lugnar ner sig inför vilan eller 
hur man deltar i lekar utan en vuxen.

Med tanke på stöd för växande är det viktigt att 
teckenspråkiga barn får stöd i att bekanta sig med 
perspektiven i båda kulturerna. 
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Barnet lär sig då att vänta på sin tur, betrakta och 
följa andra, berätta om sina tankar, följa regler 
samt förstå motiveringen till dem samt hur hen 
tar kontakt med andra barn. Dessa färdigheter 
överförs inte alltid automatiskt, eftersom 
teckenspråken är de enda språken i världen som 
barnen inte ärver från sina föräldrar – över 90 
procent av döva barn föds till hörande föräldrar.

Oberoende av graden på sin hörsel och sin 
tillhörighet i en språk- och kulturminoritet växer 
ett teckenspråkigt barn i det finländska samhället 
till en tvåspråkig eller flerspråkig vuxen. Det 
är viktigt att skilja på teckenspråk och olika 
kommunikationssätt som stöder och ersätter tal, 
även bilder och ritningar kan användas som ett 
handledande element med teckenspråkiga barn.

 

Det man behöver ta hänsyn till med 
teckenspråkiga barn, dvs. genuin och lugn 
kontakt och säkerställande, gynnar även 
alla andra barn som lär sig interaktion 
och samspel i småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen.

5.2 Lärande och lärområden

Lärområden kombineras och tillämpas enligt  
barnens intressen och kunnande. I småbarns-
pedagogiken och förskoleundervisningen erbjuds 
barnen möjligheter att lära sig olika nya färdigheter 
genom mångsidig verksamhet. 

Barnen uppmuntras till att röra på sig, man övar 
eget uttryck till exempel genom att göra medie- och 
dansföreställningar samt undersöker naturen och 
den närmaste omgivningen på utflykter.

Verksamheten planeras tillsammans med barnen, 
man diskuterar till exempel hurdana lekmiljöer 
man kunde bygga. En mångsidig omgivning, 
barnens egna och handledda lekar, att undersöka 
och röra på sig samt att uttrycka sig kreativt 
bidrar till barnets lärande och utveckling. Alla 
situationer under dagen är betydelsefulla med 
tanke på lärande. Till exempel medan man klär på 
sig och under måltider kan man öva språkliga och 
matematiska färdigheter med hjälp av ramsor och 
sånglekar.

I matematiskt tänkande betonas de matematiska 
tecknens betydelse; siffror, former och 
matematiska ekvationer tecknas på ett sätt som 
avviker från vardagliga.

I musikaliskt uttryck betonas rytmik samt att hålla 
takten. Det är bra att visualisera musikbegrepp. 
Det hjälper teckenspråkiga barn att uppfatta vad 
till exempel dynamik betyder. Hurdan är glad, 
skrämmande eller tyst musik? Inlevelse är viktigt 
vid tolkning av sånger till teckenspråk. Oberoende 
av graden på hörsel kan barnen också spela eller 
bekanta sig med instrument.

I fråga om fysisk aktivitet ska man ta hänsyn till 
att gemensamma regler ges åt alla innan man 
börjar öva på rörelser eller påbörjar lekar, spel osv. 
Medan verksamheten pågår ska instruktioner ges 
under pauser, det vill säga mellan rörelser, lekar 
och spel. Då man använder ljud i spelsituationer 
ska man dessutom markera situationer visuellt, till 
exempel genom att vifta med en flagga.
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6 SAMARBETE MED FÖRÄLDRAR

I diskussioner med teckenspråkiga döva föräldrar 
ska man vid behov diskutera om sätt att hålla 
kontakt som passar dem, till exempel i vilka 
situationer man ska använda tolk och när det 
räcker med sms och ett häfte där man skriver 
meddelanden. Man diskuterar tillsammans hur 
man på bästa möjliga sätt kan stöda barnets 
utveckling och lärande. I samarbetet ska man ta 
hänsyn till den språkliga och kulturella variationen 
samt familjernas mångfald. Förtroligt samarbete 
utgår från att genuint lyssna på varandra och 
vara ömsesidigt aktiva till exempel i fråga om att 
dagligen berätta om hur barnet har det.

Regelbundet samarbete med föräldrarna är 
väsentligt, så att familjernas och personalens 
gemensamma fostringsuppgift utgör en 
meningsfull helhet med tanke på barnet. 
Respektfulla möten mellan personal och familjer 
skapar en grund för gott samarbete och medför 
kontinuitet och trygghet i barnens liv. Det är viktigt 
att vuxna som är betydelsefulla för barnen blir 
bekanta med varandra och delar med sig dagligen 
av barnets liv och erfarenheter.
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7 ÖVERGÅNGARNA
Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen ska med 
tanke på barnets utveckling och lärande bilda en 
konsekvent och kontinuerlig helhet som lägger 
grunden för ett livslångt lärande. För att barnens 
välbefinnande, utveckling och lärande ska ske 
smidigt, ska även övergångarna planeras och 
utvärderas.

Anordnaren av småbarnspedagogik ska skapa 
sådana samarbetsstrukturer och rutiner för 
informationsöverföring att övergångarna från 
hemmet till småbarnspedagogiken, inom 
småbarnspedagogiken, från småbarnspedagogiken 
till förskoleundervisningen och vidare till den 
grundläggande utbildningen sker så smidigt som 
möjligt. Vid övergångsskedena ska man samarbeta 
med vårdnadshavaren och ta hänsyn till barnets 
bästa. Vid överföringen av information kan man 
använda barnets plan för småbarnspedagogik 
och andra dokument som beskriver barnets 
utveckling och lärande som samlats in under den 
tid barnet har deltagit i den småbarnspedagogiska 
verksamheten. Vid överföringen av information ska 
gällande bestämmelser följas.

Det är bra att vara medveten om att barn som 
använder teckenspråk inte nödvändigtvis behöver 
särskilt stöd i småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen, utan det kan vara fråga om 
en språkfaktor. Om ett teckenspråkigt barn behöver 
stöd, är det viktigt att stödet utgör ett kontinuum i 
småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 
och senare i den grundläggande utbildningen.

Lärstigen för ett teckenspråkigt barn från 
småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen förutsätter 
ofta bred expertis om teckenspråket och den 
teckenspråkiga kulturen. Ofta behandlas även 
parallellt med detta frågor som gäller dövhet 
eller olika grader av hörselnedsättning. Det kan 
förekomma stora skillnader i språkfärdigheterna 
hos teckenspråkiga barn som kommer till 
småbarnspedagogiken, och småbarnspedagogikens 
syfte är att för sin del försöka jämna ut dem. 
Språkfrågan är avgörande då man diskuterar 
vilka individuella stödbehov barnet kanske har i 
förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen.

Barnets lärstig följer inte alltid förutbestämda 
vägar. Personalen ska noggrant följa upp 
och utvärdera barnets framsteg, så att man 
omedelbart ska kunna ta hänsyn till sådana 
stödbehov man inte kunnat förutse på förhand. 
Stigen kan därmed vara slingrande, men det 
viktigaste är att se till att barnets språkliga 
utveckling fortskrider balanserat. Språket är ett 
verktyg för tänkande och en grund för allt lärande 
och barnets helhetsmässiga utveckling.
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Teckenspråkiga elevers parallell- och flerspråkighet 
av talterapeuten Laura Kanto https://www.oph.fi/fi/
koulutus-ja-tutkinnot/viittomakieli-ja-kirjallisuus

• Du kan läsa om personliga hörhjälpmedel som fås 
från social- och hälsovården bland annat artiklarna 
i boken Kieli, kuulo ja oppiminen (2016) Seitsonen, 
Kurki & Takala: Kuulokojeet kuntoutuksen tukena och 
Kurki: Kuntoutusohjaus – työtä lapsen lähellä samt via 
adressen https://www.kuuloavain.fi/sv/information-
arkiv/.

Länkar
• Döva och hörselskadade barns stödförening rf  

www.dhbs.fi
• Dövas museum www.kuurojenmuseo.fi/?lang=sv
• Finlands Dövas Förbund www.kuurojenliitto.fi/sv/ 
• Föreningen Finlands Dövblinda rf  

www.kuurosokeat.fi
• Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf  

www.klvl.fi
• Portalen Kuuloavain.fi. Information och stöd för för-

äldrar till barn med hörselskada  
www.kuuloavain.fi/sv/

• SignWiki ordboken https://finssl.signwiki.org 
• Snäckan förskola/resursenhet https://www.peder-

sore.fi/utbildning-och-barnomsorg/forskola/
vara-forskolor/snackan-forskolaspecialdaghem/

• SUVI. Nätordbok i de finländska teckenspråken.  
http://suvi.viittomat.net/ och http://suvi.teckensprak.
net/ 

• Svenska hörselförbundet rf www.horsel.fi
• Utbildningsstyrelsen www.oph.fi/sv/ 
• Valteri center för lärande och kompetens  

www.valteri.fi/sv/ 
• Viittomakielen ohjaajat ry www.vikory.fi 
• Teckenspråkiga biblioteket  

www.viittomakielinen-kirjasto.fi/sv/

Lagar och förordningar
• Lagen om småbarnspedagogik 540/2018
• Statsrådets förordning om småbarnspedagogik 

753/2018
• Lagen om privat socialservice 922/2011
• Lagen om grundläggande utbildning 628/1998
• Förordningen om grundläggande utbildning 852/1998

Utbildningsstyrelsens föreskrifter
• Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 

2014, Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvis-
ningar 2016:1

• Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2014, Utbildningsstyrelsens föreskrifter 
och anvisningar 2014:96

• Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018, 
Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvisningar 
2018: 3a

Litteratur
• Killi, J. & Pollari, K. (red.) 2012. Lapsiasiavaltuutetun 

toimiston julkaisuja 2012:3. Hei, kato mua! Vuoro-
vaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten 
lasten elämässä.

• Salonsaari Maria-Elisa, Haaksilahti Tiina, 
Laatikainen Sari, Rainò Päivi, Aunola Ulla (red.) 2012. 
Viiton ja ohjaan. Viittomakielen ohjaajan oppikirja. 
Opetushallitus.

• Snellman, S. & Lindberg, T. 2007. Studio Lindberg. 
Hjälp – en elev med hörselskada i min klass.

• Sume, Helena. 2018. Lapsi, jolla on kuulovamma. I 
verket Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala (red.) Varhaiserity-
iskasvatus. PS-kustannus 2018.

• Takala, Marjatta & Sume, Helena (red.) 2016. Kieli, 
kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten 
lasten opetus. Finn Lectura.

• Läs gärna mer om teckenspråkiga elevers 
parallellspråkighet och flerspråkighet i artikeln 

https://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/modersmal_och_litteratur/lp2016_ovriga_modersmal/teckensprak_och_litteratur/parallell_och_flersprakighet
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/viittomakieli-ja-kirjallisuus
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/viittomakieli-ja-kirjallisuus
https://www.kuuloavain.fi/sv/information-arkiv/
https://www.kuuloavain.fi/sv/information-arkiv/
http://www.kuurojenmuseo.fi/?lang=sv
http://www.kuurojenliitto.fi/sv/
http://www.kuurosokeat.fi
http://www.klvl.fi
http://www.kuuloavain.fi/sv/
https://finssl.signwiki.org
https://www.pedersore.fi/utbildning-och-barnomsorg/forskola/vara-forskolor/snackan-forskolaspecialda
https://www.pedersore.fi/utbildning-och-barnomsorg/forskola/vara-forskolor/snackan-forskolaspecialda
https://www.pedersore.fi/utbildning-och-barnomsorg/forskola/vara-forskolor/snackan-forskolaspecialda
http://suvi.viittomat.net/
http://suvi.teckensprak.net/
http://suvi.teckensprak.net/
http://www.horsel.fi
http://www.oph.fi/sv/
http://www.valteri.fi/sv/
http://www.vikory.fi
http://www.viittomakielinen-kirjasto.fi/sv/
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