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1 UTBILDNINGSLÖFTE
Den här examen är en yrkesinriktad högskoleexamen på Bachelor-nivå. Examen uppfyller
de kriterier som fastställs för yrkeshögskoleexamina i Finlands nationella examenssystem
samt den europeiska och nationella referensramen för examina och övrig kompetens (nivå
6).
Från tolkutbildningen utexamineras tolkar som är experter inom tolkning,
översättning, mänsklig interaktion och språklig tillgänglighet.
Grunden för yrkesskickligheten skapas av behärskandet av yrkesspråken, multimodal
interaktionskompetens, en bred allmänbildning, yrkesetik, behärskande av
tolkningsprocessen samt kännedom om särdragen i både teckenspråkskulturen och den
finskspråkiga kulturen. Tolkning behövs på alla livsområden: i arbetet, i sociala situationer i
privatlivet, i studier, då man uträttar ärenden, under familjefester och fritidssysslor, i
hobbyer och i samband med samhälleligt deltagande. Tolkningstjänster baseras på lagar
som tryggar rätten till tolkning för personer med hörselskada, hörsel- och synskada eller
talhandikapp. Tolkningstjänsterna möjliggör att de språkliga rättigheterna, språklig
tillgänglighet och jämlikt deltagande i samhällets verksamhet uppfylls.
Syftet med utbildningsprogrammet i tolkning är att utbilda experter inom interaktion och
tolkning. Utbildningen delas in i två profiler. I början av studierna utför båda profilernas
studerande gemensamma yrkesinriktade studier: teckenspråk, tolkning, multimodal
interaktion samt studier som stärker deras expertis i språk och språkmedvetenhet.
Beroende på den profil och de betoningar som studeranden väljer under utbildningen Tolk
YH kan en person som utexamineras arbeta som bl.a. tolk för olika klientgrupper,
företagare, sakkunnig, koordinator samt i kommunikationshandlednings-, -rådgivningsoch -coachningsuppgifter (som AAC-handledare) för klienter i olika ålder som har
talhandikapp samt för olika instanser. Tolkens arbetsmiljöer är multikulturella.
I profil 1 utbildas experter inom teckenspråk, tolkning och översättning som kan fungera
som tolkar för döva klienter i olika ålder som använder teckenspråk. De fördjupade och
valbara studierna erbjuder möjligheten att också skaffa sig behörigheten att fungera som
tolk för andra klientgrupper och i andra expertuppdrag.
I profil 2 utbildas experter inom multimodal interaktion samt tolkning och handledning av
interaktion. En stark pedagogisk kompetens och sakkunskap inom interaktion skapar en
grund för att utveckla interaktionsmiljöer, -situationer och -praxis. En tolk som avlagt denna
examen kan arbeta med kommunikationshandledning, -rådgivning och -coachning för
klienter i olika ålder som har talhandikapp och med olika instanser. De fördjupade och
valbara studierna erbjuder möjligheten att också skaffa sig behörigheten att fungera som
tolk för andra klientgrupper och i andra expertuppdrag.
Potentiella arbetsgivare för en person som avlagt tolkexamen är till exempel företag,
kommuner, tolkförmedlingar, arbets- och verksamhetscenter, boendeenheter,
rehabiliteringsinrättningar, sjukvårdsdistrikt, daghem, skolor samt olika slags föreningar,
organisationer och samfund (bl.a. patientföreningar och klientorganisationer). Personer
som avlagt examen kan även arbeta inom olika slags projekt. Studierna i företagarskap ger
studerandena redskap för att identifiera och produktifiera sin kompetens och därigenom
sysselsätta sig själva.
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Studierna Tolk (YH) har planerats så att studeranden kan fördjupa sin kompetens och
stärka sin personliga yrkesskicklighet under hela sin studietid. I forsknings- och
utvecklingsarbetet som kopplas till arbetslivet utvärderar och utvecklar studeranden
verksamhetsmodeller i tolkens professionella verksamhetsmiljöer tillsammans med aktörer
inom branschen.
Den humanistiska yrkeshögskolan utbildar också döva teckenspråkstolkar.
Examensbenämning: Tolk (YH)
Möjligheter till fortsatta studier: Examen ger behörighet att ansöka till
högre yrkeshögskoleexamen eller magisterstudier vid universitet och andra
högskolor.

2 EXAMENS KOMPETENSMÅL
Kompetensmålen för tolkexamen är kopplade till examens kärnkompetenser: tolkens
yrkeskompetens, tolkningsfärdigheter, kunskaper i arbetsspråken, interaktionskompetens
samt kultur- och verksamhetsmiljökompetens. Förutom dessa främjas också i stor
utsträckning tyngdpunktsområdena i enlighet med Humaks strategi som genomskär hela
utbildningen: multimodal interaktionskompetens, teknologiska färdigheter samt
internationaliseringskompetens. Läroplanens studiehelheter har beskrivits som helheter
som preciserar kompetensgrunden så att de lyfter fram kärnan i tolkens yrkeskompetens.
Studieperiodernas kompetensmål fördjupas i takt med att studierna fortskrider.

Utbildningens genomskärande kompetensmål
Multimodal interaktionskompetens baserar sig på förståelse för interaktionens mångfald
och att interaktion utnyttjar flera kanaler; interaktionens innehåll förmedlas genom
språkliga och icke-språkliga metoder (t.ex. gester, blicken och bilder). Syftet med studierna
är att en tolk som avlagt examen kan använda språk och andra interaktionsresurser på ett
ändamålsenligt sätt i vardagliga interaktionssituationer. Det främsta målet med tolkens
verksamhet är att möjliggöra kommunikation och främja språklig tillgänglighet. Dessutom
främjar tolkens verksamhet likaberättigande, självbestämmanderätt och jämlikhet.
Teknologiska färdigheter: Utbildningen ger beredskap att dra nytta av teknologi som en del
av språkbruket och interaktionen. Samhällets digitalisering påverkar sätten att arbeta och
använda språk. Det är viktigt att förstå att samhället och dess tjänster hela tiden utvecklas,
och att förändringen är ständig. Teknologiska färdigheter innebär inte endast att man
behärskar redskap och applikationer, utan syftet med studierna är att förstå hur
digitaliseringen påverkar tolkens arbetsmiljöer och -uppgifter på komplicerade sätt som hela
tiden förändras.
I studierna eftersträvas detta mål av förstående kompetens genom att i studiernas
innehåll och genomförande beakta ändamålsenlig användning och behärskande av den
senaste teknologin.
Utbildningen som betonar internationaliseringskompetens ger beredskap att anta
internationella tolk- och expertuppdrag. Expertis som tillägnats i en internationell miljö
baserar sig på en kritisk granskning av och förståelse för språket, språkbruket,
interaktionen och kulturen. I internationaliseringskompetens ingår en djupgående
förståelse för mångspråkighet, språkgemenskaper och -politik samt diskurs som
relaterar till minoritetsspråk och ställningen för personer med funktionsnedsättning.
Kompetenserna för Humaks tolkutbildning anges i bilaga 1 i slutet av detta dokument.
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3 STUDIERNAS GÅNG OCH STRUKTUR
Examen omfattar 240 sp och förväntas avläggas inom högst fyra år. Studietiden fastställs
på basis av studerandens tidigare bekräftade kompetens (AHOT-förfarandet = identifiering
och erkännande av tidigare förvärvad kompetens, d.v.s. möjlighet att utnyttja tidigare
förvärvad kompetens som en del av examen).
Tolkstudierna består av allmänna studier (10 sp), yrkesinriktade studier (155 sp),
yrkesinriktade fördjupade studier (30 sp) samt studier i utvecklingsverksamhet (30 sp).
Dessutom kompletterar studeranden sin kompetens med valbara studier (15 sp).
Läroplanen består av större helheter som bygger upp och fördjupar tolkens
kompetens.
Utvecklingen av informationsläskunnigheten garanteras genom studierna så att man i
början av studierna bekantar sig med grundläggande kunskaper i informationsanskaffning
samt kritisk analys och etisk användning av information. I studiernas mittskede, som en
del av inlärningsuppgifterna, betonas en mångsidig användning av informationskällor och
bedömning av behovet av information som en del av reflektionen över
inlärningsupplevelserna. Studerandena koncentrerar sig på att bygga upp och producera
information genom att diskutera med olika informationskällor. I studiernas slutskede
förväntas studeranden kunna utföra smidig och omfattande informationssökning och
användning av information som en del av utvecklingsverksamhet.
Studeranden orienteras och arbetar i olika informationsmiljöer inom arbetslivet.
Allmänna studier 10 sp
Tolkstudierna inleds med Humaks allmänna studier. Studeranden får pedagogiska
färdigheter för sina studier, förstår betydelsen av att vara självstyrd, och tar ansvar för att
främja sina studier och sin professionella mognad. I studierna Professionell utveckling (5 sp)
ingår kompetensbaserad planering och utvärdering av den professionella utvecklingen.
Utvecklingssamtalen som ingår i studierna stöder studerandens självbedömning och
målinriktade personliga utveckling studierna igenom.
Yrkesinriktade studier 155 sp
Studeranden bekantar sig med tolkens yrke, grunderna i tolkens professionella
verksamhet samt tolkningspraxis och tolkens yrkesområde. Då studierna fortskrider
bygger studeranden upp en professionell grund inom branschen och utvecklar sin
yrkeskompetens. Tyngdpunkterna omfattar kännedom om tolkens verksamhetsmiljöer,
behärskande av yrkesspråken, multimodal interaktionskompetens samt stärkande av
kundfokuserat arbete, kulturkännedom och yrkesmässighet. Studeranden utvecklar sin
beredskap att fungera i sina professionella uppgifter även på ett främmande språk.
De yrkesinriktade studierna möjliggör lärande i en äkta verksamhetsmiljö
och/eller projektarbete i arbetslivet.
De yrkesinriktade studierna innehåller studier som är gemensamma för alla utbildningar
(kulturproducent-, tolk- och samhällspedagogutbildningen) som genomförs gemensamt
för antingen två eller tre utbildningar. Genomförandets innehåll och verksamhetsmiljöer
kan fastställas med olika betoningar för olika utbildningar. De gemensamma
yrkesinriktade studieperioderna i tolkexamen är:
•
•
•
•
•
•

SK01 Yrkesinriktade språkstudier: Finska språket och kommunikation 5 sp
VV04 Mänskliga rättigheter och att möta mångfald 5 sp
VV01 Kommunikation och interaktion 5 sp
PE01p2 Inkluderande pedagogik 5 sp
YR01 Företagarskap 5 sp
YR02 Grunderna i företagsverksamhet 5 sp

Yrkesinriktade fördjupade studier 30 sp
I de yrkesinriktade fördjupade studierna stärker studeranden sin kompetens och sin
expertis genom att genomgå yrkesinriktade studier som stöder hens utvecklings- och
karriärplaner.
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I de fördjupade studierna stärker studeranden sin kompetens i enlighet med de betoningar
som hen själv väljer. Studeranden blir insatt i antingen pedagogik eller tolkning. De
fördjupade studierna har som mål att studeranden ska utveckla sin kompetens inom
internationalitet, teknologi, tolkning, pedagogik och/eller multimodal interaktion.
Studier i utvecklingsverksamhet 30 sp
I studierna i utvecklingsverksamhet lär sig studeranden att tillämpa metoder inom
forsknings- och utvecklingsarbete på ett inkluderande sätt som tillgodoser de
utvecklingsbehov som uppkommer från arbetslivets verkliga behov. Studeranden lär sig att
bedöma utvecklingsbehov inom olika verksamhetsformer och -strukturer på ett
kundfokuserat sätt samt att hitta motiverade lösningar tillsammans med fältets aktörer.
Studierna i utvecklingsverksamhet är gemensamma för alla utbildningar (kulturproducent-,
tolk- och samhällspedagogutbildningen).
Valbara studier 15 sp
I examen ingår 15 so valbara studier som studeranden använder för att öka sin
kompetens inom de delområden hen själv väljer.
Praktik
Inom yrkeshögskolestudierna ska man slutföra praktik om minst 30 sp. Inom
tolkexamen är det möjligt att delta i mer praktik är den ovannämnda minimimängden.
Inom tolkstudierna ska praktikperioderna utföras i en bestämd ordning. I studierna för
profil 1 är praktikperioderna som ingår i följande studieperioder obligatoriska (totalt 35
sp):
•
•
•
•
•
•
•

VK02 En aktiv teckenspråksstuderande, 2 sp
K04 En engagerad teckenspråksanvändare, 3 sp
TU05p1 Yrkespraktik 1: Praktik som bildar nätverk inom teckenspråksbranschen, 5 sp
VK08p1 Självständig utveckling av teckenspråkskompetensen, 5 sp
TU09p1 Yrkespraktik 2: Grundläggande praktik i teckenspråkstolkning, 5 sp
TU11p1 Yrkespraktik 3: Fördjupad praktik i teckenspråkstolkning, 5 sp
SY02.300 Tolkning: Utvecklande praktik, 10 sp

I studierna för profil 2 är praktikperioderna som ingår i följande studieperioder
obligatoriska (totalt 40 sp):
•
•
•
•
•
•
•

VK02 En aktiv teckenspråksstuderande, 2 sp
K04 En engagerad teckenspråksanvändare, 3 sp
VV06p2 Yrkespraktik 1: Kommunikationsmetoder genom flera kanaler, 5 sp
PE04p2 Handledning av multimodal interaktion (och yrkespraktik 2), 5 sp
TU13p2 Kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal i tolkningen (och
yrkespraktik 3), 5 sp
TU14p2 Yrkespraktik 4: Fördjupad tolkningspraktik inom talhandikappsektorn,
10 sp
SY01.5 Pedagogisk kompetens: Utvecklande praktik, 10 sp

Anteckningen Rekommenderad tidigare kompetens i samband med en studieperiod
betyder att studeranden antingen ska ha slutfört studierna i fråga eller ha fått dem erkända
genom AHOT-förfarandet.
I läroplanstexterna avser teckenspråk i huvudsak finskt teckenspråk. I texten används i
stället för ”finskt teckenspråk” det allmännare begreppet
”teckenspråk”, eftersom språket som studeras ställvis kan vara till exempel finlandssvenskt
teckenspråk eller något annat teckenspråk i stället för finskt

10
teckenspråk. Det är också viktigt att beakta att kunskaperna i teckenspråket/-språken
också utvecklas i samband med tolkningsstudierna, eftersom en väsentlig del av
tolkningskompetensen är att man behärskar sina arbetsspråk.
Multimodalitet avser att betydelser förmedlas på flera olika interaktionssätt: förutom
tal, text och tecken kan man till exempel använda ansiktsuttryck, beröring och bilder.
Slutproven är prov på tolkningskompetens som görs i slutet av utbildningen i tolkning och
språklig tillgänglighet. Under proven visar studeranden upp sin professionella förmåga att
fungera som tolk. I studier enligt profil 1 genomgås ett prov i teckenspråkstolkning. I studier
enligt profil 2 genomgås ett prov i tolkning för klienter med talhandikapp. I de fördjupade
tolkstudierna gör studeranden de slutprov som ingår i studierna enligt den betoning hen
valt. De fördjupade studierna innehåller tre slutprov: prov i tolkning för klienter med
nedsatt hörsel och som blivit döva, prov i tolkning för dövblinda klienter, samt slutprov i
skrivtolkning.
Döv tolk
Den humanistiska yrkeshögskolan utbildar också döva teckenspråkstolkar. Läroplanen
lämpar sig i huvudsak även för döva tolkstuderande. Vid behov anpassas studierna genom
lösningar beträffande studiernas innehåll och genomförande så att de lämpar sig för döva
tolkstuderande. Dessutom utnyttjar utbildningen av döva tolkar även
rekommendationerna för läroplanen för en BA-examen som producerats inom projektet
Developing Deaf Interpreting in Europe (http://deafinterpreters.eu/index.html).
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Visualisering av läroplanen

Utbildningarnas gemensamma studieperioder har markerats med * i tabellen.
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Tabellen Tolk (YH) läses nerifrån upp. Examen består av allmänna studier (10 sp),
yrkesinriktade studier (155 sp), yrkesinriktade fördjupade studier (30 sp) samt studier i
utvecklingsverksamhet (30 sp). Av de allmänna studierna kopplas professionell utveckling
(5 sp) ihop med studerandens utvecklingsmål samt med att uppvisa professionell utveckling
studierna igenom (digital portfolio). De valbara studierna (15 sp) beskrivs lodrät i tabellens
vänstra kant. Genom placeringen vill vi berätta att studeranden kan genomgå valbara
studier under hela sin examen.

4 STUDIER I INTERNATIONALITET OCH KULTURELL
MÅNGFALD
Syftet men studierna i internationalitet och kulturell mångfald är att lära sig att arbeta
i en internationell, mångkulturell verksamhetsmiljö och att förstå principerna för
olikhet, globala utmaningar och ett hållbart samhälle. Studeranden ska slutföra minst
30 sp av studier i internationalitet och kulturell mångfald.
Studier i internationalitet och kulturell mångfald kan genomgås
•
•
•
•
•

genom internationellt studerandeutbyte vid en av Humaks partnerskolor
genom internationell praktik utomlands eller i multikulturella miljöer i
hemlandet
som intensiva studieperioder som ordnas i samarbete med utländska partnerskolor
genom yrkeshögskolans gemensamma och utbildningsspecifika studier
(t.ex. undervisning på ett främmande språk)
i andra internationella och/eller mångkulturella miljöer och projekt både i
hemlandet och utomlands.

Om studeranden redan fungerar/arbetar i en internationell och mångkulturell miljö
kan kompetens som förvärvats i denna miljö erkännas i mån av möjlighet. Olika
studier i internationalitet och kulturell mångfald kan också kombineras med ett
lärdomsprov.
För studerande som åker på utbyte erbjuder Humak en studieperiod i internationellt utbyte
(3 sp) som räknas som en del av studierna i internationalitet och kulturell mångfald.
Inom tolkutbildningen kan studeranden genomgå sina studier i internationalitet och
kulturell mångfald på en gång eller i flera etapper. Inom utbildningens eget utbud ingår
studier som räknas som studier i internationalitet och kulturell mångfald. Kompetens i
internationalitet och kulturell mångfald stöds särskilt av projektarbete inom
tolkningsbranschens internationella och mångkulturella nätverk samt annat samarbete
(t.ex. internationella organisationer, läroanstalter och företag). Om studeranden så vill kan
hen kombinera lärdomsprovet med en praktik och/eller en utbytesperiod i en
internationell och/eller mångkulturell verksamhetsmiljö.
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5 LÄROPLAN
Detta är en s.k. stamläroplan där studieperiodernas och kompetensmålens beskrivningar
är vaga så att studieperiodernas genomförandeplaner (innehåll, prestationssätt,
bedömningsobjekt, lärmiljöer) är flexibla och kan preciseras år för år.

ALLMÄNNA STUDIER 10 sp
ALLMÄNNA STUDIER 10 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 1–4. I studiehelheten
ingår följande studieperioder:
•
•

YL01 Professionell utveckling 5 sp *
YL02 Studiefärdigheter 5 sp *

Efter att studeranden slutfört den här studiehelheten kan hen planera och bedöma sitt
lärande och sin professionella utveckling på kompetensbasis under hela studietiden. Hen
kan utarbeta en egen karriärplan samt visa upp och bedöma sin kompetens. Studeranden
kan skriva ett CV och en arbetsansökan. Studeranden förstår betydelsen av interaktions- och
grupparbetsfärdigheter samt nätverk i lärandet och i den professionella kontexten.
Studeranden kan dela sin kompetens med andra studerande och fungera som kamratmentor
under studietiden.
YL01 Professionell utveckling 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• kan leda och styra sig själv och ta ansvar för sina studier och sitt arbete
• kan planera och bedöma sin professionella mognad på kompetensbasis
• kan visa upp sin kompetens
• använder sina interaktions- och grupparbetsfärdigheter i studie- och arbetsgemenskapen
• tillämpar principerna för yrkesetik och hållbar utveckling i sin verksamhet.
Innehåll:
Studeranden utarbetar en elektronisk portfolio som fortlöpande visning på sin
professionella utveckling. Hen förbereder och deltar i utvecklingssamtal och i att
presentera sin karriärplan.
Studeranden orienteras i tolkyrket under handledning.
Studieperioden är gemensam för samhällspedagog-, tolk- och kulturproducentutbildningen.
YL02 Studiefärdigheter 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till Humaks allmänna pedagogiska principer och praxis samt uppfattningar om
lärande
• är medveten om de studiefärdigheter som krävs i högskolan
• kan bedöma sin studieförmåga i förhållande till branschens krav för högskolestudier
• kan använda data- och kommunikationsteknik som relaterar till studierna och
olika kommunikationskanaler samt fungera i olika lärmiljöer
• kan identifiera verksamhetsmiljöer och nätverk i sin bransch.
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Innehåll:
Studeranden får färdigheter för pedagogiskt lärande och att använda de lärmiljöer och redskap som behövs. Hen bekantar sig med Humaks studerandekårs HUMAKO:s
verksamhet. Under studierna bekantar man sig med studieförmågans delområden,
tillgänglighet och stödformer som relaterar till inlärningssvårigheter (möjliga
anpassningar).
Studieperioden är gemensam för samhällspedagog-, tolk- och kulturproducentutbildningen.

YRKESINRIKTADE STUDIER 155 sp
MOT INTERAKTIONSKOMPETENS 20 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 1. I studiehelheten ingår
följande studieperioder:
•
•
•
•

VV01 Kommunikation och interaktion 5 sp
VV02 Interaktion ansikte mot ansikte och med hjälp av teknologi 5 sp
VV03 Interaktion i ett föränderligt samhälle 5 sp
VV04 Mänskliga rättigheter och att möta mångfald 5 sp

Interaktionskompetensen skapar en grund för studierna i språk och tolkning. Kompetensen
baserar sig på förståelse för de flera kanalerna och mångfalden som interaktion både ansikte
mot ansikte och med hjälp av teknologi omfattar, d.v.s. multimodalitet. Att förstå
interaktion ur multimodalitetsperspektiv skapar grunden för att förstå hur betydelser
förmedlas språkligt och icke-språkligt.
Studeranden lär sig att anpassa sin egen verksamhet mot en visuellt orienterad och
inkluderande interaktion. Ett närmandesätt som betonar visuella och kroppsliga metoder
för interaktion framhäver hur det talade språket endast är ett interaktionssätt bland många
andra.
I genomförandet av studieperioden eftersträvas en flerspråkig och multimodal lärmiljö där
teckenspråket är ett av språken som används. Att lära sig teckenspråk ger studeranden ett
nytt sätt att betrakta interaktion, som i vårt samhälle ofta betonar tal och skrift.
I studierna orienterar man sig i att använda andra metoder och sinnen i interaktionen när
något sinne eller någon metod är begränsad eller inte används alls. Studierna lär
studerandena att förstå mångfalden bland klienter som använder kommunikationsmetoder
som stöder eller ersätter talet och att granska interaktionssituationer ur jämlikhetens och
den språkliga tillgänglighetens perspektiv.
VV01 Kommunikation och interaktion 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• behärskar grunderna och de centrala begreppen i kommunikation väl
• känner till faktorer som påverkar kommunikationen och olika kommunikationssituationer
• kan identifiera olika kommunikationssituationer och -kulturer och agera inom dem
• utvecklar sin kommunikationskompetens i olika kommunikationssituationer
• är medveten om, använder och kan utveckla kommunikationens innehåll samt olika former
och kanaler.
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Innehåll:
Studeranden kan förklara begreppet kommunikationskompetens. Hen lär sig
grundläggande kommunikationskompetens och utvecklar sina kommunikationsfärdigheter i
olika interaktionssituationer. Hen kan använda olika medier och framträda inför medier på
ett ändamålsenligt sätt. Dessutom kan studeranden ordna situationer som utvecklar
interaktionen samt verksamhetssätt som främjar jämlikhet.
Studieperioden är gemensam för samhällspedagog-, tolk- och kulturproducentutbildningen.
VV02 Interaktion ansikte mot ansikte och med hjälp av teknologi 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera och definiera de mångfaldiga interaktionsmetoder som
människor använder för att förstå och bli förstådda
• förstår förhållandena mellan sinneskanaler, kommunikationsredskap (t.ex.
teknologi) och interaktionsmetoder
• kan identifiera olika interaktionssituationer och kan granska interaktionernas
ordning (t.ex. monologanförande, diskussion i små grupper)
• kan observera interaktionssituationer och de språkliga och icke-språkliga kanaler
som används i dem ur den språkliga jämlikhetens, tillgänglighetens och
delaktighetens perspektiv
• kan särskilt granska och analysera visuella och kroppsliga
interaktionskanaler
• förstår hur tecken och framställning på teckenspråk är kopplade till övriga
kommunikationskanaler ur ett multimodalt och mångspråkigt perspektiv
• kan observera tolkade situationer ur interaktionsordningens perspektiv och
identifiera sin professionella uppgift i att möjliggöra interaktion.
Innehåll:
Studeranden övar sig i att anpassa sin egen verksamhet mot visuell och kroppslig
interaktionspraxis. Studeranden observerar hur människor använder sin kropp (tal, gester,
ansiktsuttryck) och sin omgivning (föremål, utrymme, teknologi) inom interaktionen samt
kan förklara begreppen flerspråkighet och multimodalitet. Studeranden övar sig i att
främja en fungerande interaktion och observera olika centrala faktorer som berör
kommunikationssituationer (interaktionsstrategier). Studeranden kan agera ansvarsfullt
och i enlighet med överenskomna funktionssätt (bl.a. yrkesetiska anvisningar) i
interaktionssituationer.
Under studieperioden erbjuds möjligheter att studera i en visuellt orienterad och
teckenspråkig miljö.
VV03 Interaktion i ett föränderligt samhälle 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan observera interaktion i förhållande till två samhälleliga förändringar:
förändringar som medförs av ny kommunikationsteknologi samt förändringar som
globaliseringen medför i språkbruket och uppkomsten av språkgemenskaper
• kan förklara den inverkan som ny teknologi, globaliseringen och de
samhälleliga förändringarna har på den egna och tolktjänstens klienters vardag
• kan beskriva särdragen inom institutionell interaktion och kan agera på det
sätt som kontexten kräver i olika roller (t.ex. deltagare och tolk)
• kan analysera fördelningen av språkliga och icke-språkliga resurser i samhället
• kan granska sin egen kommunikation och interaktion kritiskt och kan utveckla den
med hänsyn till ovannämnda perspektiv
• känner till grunderna i lättläst språk och kan beskriva principerna i att producera lättläst
språk.
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Innehåll:
Under studieperioden finns möjligheter att studera i en visuellt orienterad och
teckenspråkig miljö. Under studieperioden granskas heterogeniteten i tolkens
kundkrets. I samband med analysen av språkliga och icke-språkliga resurser fäst
uppmärksamhet vid förändringar i samhället och i maktstrukturer. I studierna fästs
även uppmärksamhet vid kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal (bl.a.
metoder för klarare tal, till exempel upprepning av tal, kommunikation genom
handalfabetet och versaler.
VV04 Mänskliga rättigheter och att möta mångfald 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• är medveten om betydelsen av att respektera de mänskliga rättigheterna
och den demokratiska värdegrunden som grund för professionellt
tänkande och professionell verksamhet
• uppfattar faktorer som definierar jaget och olikhet på ett heltäckande sätt
• kan bedöma och bli medveten om sitt förhållande till mångfald på ett professionellt sätt
• bekantar sig med ett kultur- och genusmedvetet arbetssätt
• kan beakta olika individers och gruppers särdrag i sin egen verksamhet
• kan handla på ett sätt som främjar fysisk, psykisk, social och språklig
tillgänglighet och delaktighet
• känner till betydelsen av språklig jämlikhet och kan handla för att främja
tillgänglighet.
Innehåll:
Studerandens kunskapsbas om värdegrunden för tolkens yrkesverksamhet stärks. Under
studieperioden granskas mångfald på individ- och gemenskapsnivå så att studeranden får
färdigheter i professionell självreflektion samt i att möta mångfald på ett medvetet och
resursfokuserat sätt. Tolkstuderanden kan tillämpa den kompetens som beskrivs i målen i
sin egen verksamhet ur tolkyrkets perspektiv. Vid studieperiodens slut känner
tolkstuderanden till de olika klientgrupperna som använder tolktjänster (personer med
talhandikapp, döva och dövblinda personer). Dessutom känner studeranden till de
organisationer som är relevanta ur klienternas perspektiv samt betydelsen av det arbete de
utför för att bevaka klienternas intressen och främja deras delaktighet.
Studieperioden är gemensam för samhällspedagog- och tolkutbildningen.
SPRÅKLIG MÅNGFALD 15 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 1. I studiehelheten ingår
följande studieperioder:
•
•
•

NK01 Språkperspektiv: Språkets mångfald och språkmedvetenhet 5 sp
Finska språket och kommunikation 5 sp
RU01 Yrkesinriktade språkstudier: Svenska 5 sp

I den här studiehelheten fördjupar vi oss i kommunikationsfaktorer, gruppkommunikation
och den egna kommunikationskompetensen samt arbetar med språkkunskapens olika delar.
I de yrkesinriktade språkstudierna bekantar vi oss med skriftlig och muntlig kommunikation
på svenska i olika interaktionssituationer och skaffar svenskspråkig information som
relaterar till branschen.
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NK01 Språkperspektiv: Språkets mångfald och språkmedvetenhet 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan definiera olika rådande språkliga attityder och förklara innebörden i
språkmedvetenhet
• kan förklara olika sätt att definiera och granska språk
• kan identifiera forskningssätten inom tillämpande och teoretisk språkvetenskap
samt definiera språkvetenskapens traditionella definitioner och grundläggande
begrepp
• kan skilja åt språkutvecklingens olika skeden och förklara de vanligaste språkstörningarna
• kan utvärdera och beskriva sina egna språkkunskaper
• kan klassificera och analysera språklig variation och faktorer som påverkar den
• kan motivera betydelsen av språkvetenskaplig information i språkinlärningen
och i uppbyggandet av tolkens sakkännedom.
Innehåll:
Under studieperioden arbetar vi med språkkunskapens olika delområden samt jämför det
tecknade språkets och talade språkets strukturer.
SK01 Yrkesinriktade språkstudier: Finska språket och kommunikation 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• kan utvärdera sin egen kommunikationsnivå och förstår olika metoder som
skapar och upprätthåller interaktion samt olika kommunikationsprocesser
• känner till grunderna i gruppkommunikation och dragen hos gemenskapers
interaktionssituationer
• kan ge och ta emot respons på ett målmedvetet och motiverat sätt
• känner till grunderna i kommunikation i sakprosestil och arbetslivets centrala
texttyper med relaterade språkbruksrekommendationer
• känner till dragen i vetenskaplig text
• kan identifiera informationsbehov samt söka och lokalisera information som är
central för studierna och sin professionella utveckling samt använda och bedöma
information på ett kritiskt och etiskt sätt.
Innehåll:
Under studieperioden bekantar vi oss med kommunikationsfaktorer,
gruppkommunikation och studerandenas egen kommunikationskompetens. Innehållet
omfattar bl.a. kommunikation i sakprosestil, forskningskommunikation, identifiering
av informationsbehov samt grunderna i informationssökning och -hantering.
RU01 Yrkesinriktade språkstudier: Svenska 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• kan aktivt använda den egna branschens terminologi på svenska både muntligen och
skriftligen
• kan kommunicera i yrkesövergripande arbetsgemenskaper på svenska både
muntligen och skriftligen
• kan agera i olika internationella professionella situationer på svenska
• kan agera i olika intervju- och handledningssituationer på svenska
• klarar av att söka jobb på svenska och kan presentera sin verksamhetsmiljö och sina
arbetsuppgifter på svenska
• kan söka information från olika svenskspråkiga källor inom den egna branschen
• förstår skillnaden mellan sakprosa och talspråk och kan använda dem korrekt.
Innehåll:
Under studieperioden sätter vi oss in i skriftlig och muntlig kommunikation i olika
interaktionssituationer (t.ex. rapportering, förhandlingar, telefonsamtal, e-post,
arbetssökning). Innehållet omfattar bl.a. olika handlednings-, intervju- och
rådgivningssituationer samt informationssökning inom den egna branschen och
användning av information för att upprätthålla yrkeskompetensen.
Studieperioden genomförs som 2 sp + 3 sp.
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INTRODUKTION TILL TECKENSPRÅK 20 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 1–2.
Studieperioder som ingår i helheten:
• VK01 Introduktion till teckenspråk 5 sp
• VK02 En aktiv teckenspråksstuderande 5 sp
• VK03 Teckenspråk i vardagsinteraktion 5 sp
• VK04 En engagerad teckenspråksanvändare 5 sp
De inledande teckenspråksstudierna ger beredskap till självledda teckenspråksstudier.
Efter dessa studier kan studeranden använda inlärningsstrategier för visuellt och
kroppsligt språk och känner till hur hen kan utvidga sitt teckenförråd. De pedagogiska
språkstudierna baserar sig på interaktivt lärande och en sociokulturell språkuppfattning.
Studeranden uppnår nivå A2 i den europeiska referensramen för språk i det finska
teckenspråket, d.v.s. hen kan bland annat delta i samtal om vardagliga ämnen och hålla
förberedda anföranden på teckenspråk. Studeranden förstår skedena i de dövas historia
samt deras inverkan på den samhälleliga ställningen för personer som använder
teckenspråk. Studeranden kan beskriva det finska teckenspråkets mångfald och i synnerhet
variation som relaterar till situationer och språkbrukare.
VK01 Introduktion till teckenspråk 5 sp
Kompetensmål:
Studeranden:
• kan använda inlärningsstrategier för visuellt och kroppsligt språk
• kan grundläggande tecken och fraser som gäller den egna vardagen och
känner till metoder för att utöka sitt teckenförråd
• klarar av enkla, bekanta vardagliga samtal på teckenspråk med stöd av
olika kanaler och flerspråkiga resurser
• känner till teckenspråkets grundläggande satstyper
• kan specificera och granska teckenspråkets icke-manuella element
• kan beskriva ett teckens basstruktur och plocka ut enskilda tecken från en tecknad
text
• kan beskriva de dövas och teckenspråksgemenskapers kultur och seder och känner
till fenomen, evenemang och kända personer inom teckenspråkskulturen.
Innehåll:
Under studieperioden betonas studier i teckenspråksmiljö samt kulturell lyhördhet.
Studeranden ska i synnerhet lära sig bastecken och fraser för vardagliga
interaktionssituationer, samt kulturen och sederna bland döva och personer som använder
teckenspråk. Vid studieperiodens slut kan studeranden beskriva mångfalden hos
teckenspråksgemenskapen och dövsamhället. I samband med att
teckenspråksgemenskapernas kultur, seder, fenomen, evenemang och kända personer
behandlas bekantar vi oss också med motsvarande för bl.a. dövblinda.
Rekommenderad tidigare kompetens: VV01.
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VK02 En aktiv teckenspråksstuderande 5 op
Kompetensmål
Studeranden:
• kan använda ordböcker och andra material på teckenspråk som stöd för lärandet
• kan beskriva variation inom tecknade språkformer som relaterar till situationer och
språkanvändare (bl.a. tecknat tal, taktilt teckenspråk samt att teckna i ett begränsat
synfält)
• kan vardagliga grundtecken och klarar av enkla vardagliga samtal på
teckenspråk genom att utnyttja flerspråkiga resurser och flera kanaler
• kan använda enkla interaktionsstrategier i samtal på teckenspråk
• kan förstå nya teckens betydelse ur sammanhanget om personen som tecknar
och ämnet är bekant
• kan teckna ett förberett anförande. Innehåll:
I samband med variationer beträffande tecknade språkformer och språkanvändare lär vi
oss principerna i tecknat tal, taktilt teckenspråk och det taktila handalfabetet.
Under studieperioden behandlas också skillnader i visuella kanaler, t.ex. att teckna i ett
brett utrymme jämfört med ett begränsat synfält. Under studieperioden betonas studier i
en teckenspråkig miljö.
Lärmiljö: praktik (obligatorisk 2 sp).
Rekommenderad tidigare kompetens: VK01.
VK03 Teckenspråk i vardagsinteraktion 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan fråga och svara i dialog som behandlar grundläggande personuppgifter och
vardagliga situationer
• känner till teckenspråkets struktur
• känner till och kan tillämpa teckenspråkets interaktionssätt
• känner igen det tecknade språkets olika register
• känner till de teckenspråkigas och de teckenspråkiga gemenskapernas historia
• kan bedöma och medvetet utveckla sina interaktionsfärdigheter i
teckenspråkiga situationer
• uppnår nivå A2 i den europeiska referensramen för språk i det finska
teckenspråket.
Innehåll:
Under studieperioden fördjupas kunskapen om teckenspråkets struktur och lär
studerandena sig att jämföra tecknade och talade språks strukturer. När de
teckenspråkigas och de teckenspråkiga gemenskapernas historia behandlas beaktas den
teckenspråkiga utbildningens historiska skeden i innehållen. Under studieperioden
betonas studier i en teckenspråkig miljö.
Rekommenderad tidigare kompetens: VK01, VK02.
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VK04 En engagerad teckenspråksanvändare 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera olika interaktionsparters behov, mål och förväntningar och kan
beakta dem då hen producerar ett tecknat språk
• känner till tecknade språks skriftsystem och kan använda dem som stöd i sina
studier
• förstår tecknade allmänna texter vars innehåll utgör vardagskunskap
• kan delta i tecknade gruppsamtal som berör vardagslivet
• kan beskriva faktorer som relaterar till teckenspråkets uppkomst, utveckling och förändring
• kan beskriva teckenspråkgemenskaper ur ett kulturellt och språkligt perspektiv
• känner till språkpolitik, minoritetsspråkens ställning samt den samhälleliga
ställningen för döva och personer som använder teckenspråk.
Innehåll:
Under studieperioden betonas studier i en teckenspråkig miljö.
Lärmiljö: praktik (obligatorisk 3 sp).
Rekommenderad tidigare kompetens: VK01, VK02, VK03.
GRUNDERNA I TOLKENS YRKESVERKSAMHET 15 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 2.
Studieperioder som ingår i helheten:
• TU01 Introduktion till tolkning 5 sp
• NK02 Språkperspektiv: Flerspråkiga gemenskaper och språkliga repertoarer 5 sp
• TU02 Introduktion till tolkens yrkesmässighet 5 sp
Denna studiehelhet skapar en omfattande grund för tolkens professionella mognad.
Studieperiodernas kompetensmål baserar sig på uppfattningen om tolkens neutrala roll
och klientens självbestämmanderätt samt teoretisk kunskap om språket och
tolkningsprocessen.
Efter studiehelheten kan studeranden granska sina egna språkattityder, sina
språkkunskaper och sin inställning till mångfald. Studeranden förstår mångfalden bland de
olika klientgrupperna som använder tolktjänster samt känner till tolktjänsternas historiska
och legislativa grund. Dessutom förstår studeranden hur tolkyrket och tolktjänsterna
kopplas till samhället som en helhet.
TU01 Introduktion till tolkning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan klassificera skedena i tolkningens professionalisering och definiera
tolktjänsternas legislativa grund
• känner till samhällets tolkningssystem och relevanta lagar som berör olika
klientgruppers ställning
• kan nämna och beskriva perspektiv inom tolkningsforskning samt definiera
översättnings- och tolkningsformer och -metoder med hjälp av korrekt
terminologi
• kan beskriva huvuddragen i processen för översättning och tolkning inom språket
• kan strukturera och omformulera de relevanta punkterna i en
interaktionssituation och en text
• känner till grunderna i att ledsaga och beskriva
• kan beskriva mångfalden bland klientgrupper som använder olika
kommunikationsmetoder
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Innehåll:
Beträffande tolktjänstens legislativa grund vet studeranden vilka som är primära och
subsidiära lagar och vad dessa uttryck betyder. Studieperiodens innehåll betonas till
behövliga delar enligt vilken profil, 1 eller 2, studeranden följer i sina studier. Under
studieperioden får studeranden information om och förståelse för orsakerna bakom
dövblindhet och påföljderna av dubbelt sinneshandikapp, orsakerna bakom och påföljderna
av nedsatt hörsel/att bli döv, syn och hjälpmedel för synen samt hörsel och hjälpmedel för
hörseln. Vid studieperiodens slut känner studeranden till tolkningssystemet i sin helhet.
Rekommenderad tidigare kompetens: VV01, VV02, VV03, VV04.
NK02 Språkperspektiv: Mångspråkiga gemenskaper och språkliga repertoarer 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan förklara betecknande drag av flerspråkig och mångkulturell kommunikation
• kan identifiera sin egen och en gemenskaps flerspråkighet
• kan förklara flerspråkighet som en faktor med inverkan på individ-, gemenskapsoch samhällsnivå
• kan analysera olika talade och skriftliga texttyper inom det finska språket
• kan observera och beskriva språkliga repertoarer i interaktionssituationer
(ansikte mot ansikte och med hjälp av teknologi)
• kan tillämpa grunderna i diskursanalys och beskriva språkliga repertoarer
• kan producera texter för olika ändamål på lättläst språk.
Innehåll:
Under studieperioden utvecklas studerandens förmåga att delta i flerspråkiga
kommunikationssituationer. Under studieperioden bekantar vi oss för texttypernas del med
bl.a. dialekter, olika stilar och register samt lättläst språk. Under studieperioden betonas
studier i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Dessutom bekantar vi oss med
skrivtolkning.
Rekommenderad tidigare kompetens: NK01.
TU02 Introduktion till tolkens yrkesmässighet 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till olika klientgrupper som använder tolktjänster och kan
beskriva deras mångfald
• kan identifiera och definiera kundfokusen i tolkens arbete och uppgifter i
olika uppdrag
• känner till tolkarnas yrkesregler och kan granska valen som en tolk gör ur
ett etiskt perspektiv och med tanke på beslutsfattande
• kan reflektera över sina egna värderingar och inställningar
• känner till faktorer som bidrar till arbetshälsa och kan ta hand om sitt eget välmående
• kan motivera vikten av att förbereda sig inför ett tolkuppdrag
• kan ge och ta emot konstruktiv respons.
Innehåll:
Studieperiodens innehåll betonas till behövliga delar enligt vilken profil, 1 eller 2,
studeranden följer i sina studier. Under studieperioden bekantar sig studeranden med
kontakttolkens arbetsbeskrivning. Studeranden lär sig reflekterings- och beslutsfärdigheter
samt grundprinciperna i att ge och ta emot respons. Under studieperioden fördjupar vi oss i
vem/vad en tolk är. Under studieperioden bekantar sig studeranden med följande ur
tolkningsperspektiv: hörsel och funktionell hörsel samt syn och funktionell syn. I slutet av
studieperioden har studeranden en uppfattning om hurudana tolkanvändare personer med
nedsatt hörsel
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eller förvärvad dövhet, dövblinda samt personer som fått ett cochleaimplantat är.
För teckenspråkstolkarnas del fördjupar vi oss i tolkens resa mot
teckenspråksgemenskapen (tolkens roll och uppgifter, kulturkollisioner). Vid
studieperiodens slut har studeranden en uppfattning om döva klienter som
tolkanvändare. För tolkar för personer med talhandikapp har studeranden vid
studieperiodens slut en uppfattning om personer med talhandikapp som tolktjänstens
klientgrupp.
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01.
UTVECKLING AV TECKENSPRÅKSTOLKENS SAKKUNSKAP 15 sp (Profil 1)
Rekommenderad tidpunkt: år 2.
Studieperioder som ingår i helheten:
• TU03p1 Tolkning och förberedelser 5 sp
• TU04p1 Översättning som en del av tolkningen 5 sp
• TU05p1 Yrkespraktik 1: Praktik som bildar nätverk inom teckenspråksbranschen 5 sp
I studiehelheten betonas de krav som olika situationer och de mångfaldiga klientgrupperna
ställer på tolkningen. Studeranden förstår de etiska mål som tolkens verksamhet omfattas
av. Studeranden kan förbereda sig inför ett tolkningsuppdrag och klarar av att utnyttja
färdiga översättningar som en del av tolkningen. Efter studiehelheten kan studeranden tolka
korta samtal om ämnen hen är bekant med och analysera sin tolkningsprocess samt
reflektera över hur hens kompetens utvecklas.
Under praktiken skapar sig studeranden en förståelse för mångfalden i tolkens
verksamhetsmiljöer och uppdrag. Under praktiken skapar studeranden dessutom nätverk
inom teckenspråksbranschen genom att delta i olika aktörers verksamhet och evenemang
och fördjupar sig i branschen på ett flerspråkigt
och mångkulturellt sätt och med flera metoder.
TU03p1 Tolkning och förberedelser 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan beskriva olika förberedelsetekniker
• kan beskriva uppgifter och funktioner som relaterar till konsekutiv- och simultantolkning
• kan analysera olika slags tolkade interaktionssituationer och bedöma när den
effektivaste tolkningsmetoden ur interaktionsperspektiv och för att uppnå
bästa innehållsmässiga motsvarighet är konsekutivtolkning, när den bästa
metoden är simultantolkning, och när en kombination av dessa två är bäst
• kan tolka korta dialoger och monologer som berör vardagliga situationer eller
grundläggande personuppgifter konsekutivt
• kan analysera sin egen tolkningsprocess med hjälp av olika modeller som beskriver
tolkning
• behärskar metoder för att öva upp sitt minne på ett målmedvetet sätt
• kan utvärdera sina egna styrkor och utvecklingsbehov
Innehåll:
Kan utnyttja tolkningsforskning för att utveckla sin kompetens. Tolkningsövningarna
betonar konsekutiva tolkningsövningar. Studeranden kan skilja åt
spegling/upprepningstolkning från konsekutiv- och simultantolkning.
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02.
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TU04p1 Översättning som en del av tolkningen 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan förklara och jämföra centrala översättningsbegrepp och -teorier
• kan dra nytta av strategier och tekniker från översättning mellan språk i tolkningen
• kan sammanfatta de teoretiska grunderna för lexikografiskt arbete och termarbete
• kan översätta olika slags texter som en del av tolkningsuppdraget
• kan dra nytta av och tillämpa färdiga översättningar som en del av tolkningen
• kan välja ändamålsenliga förberedelsetekniker för sina uppdrag
• kan identifiera samarbetsmöjligheter och dra nytta av dem i
tolkningsarbetet. Innehåll:
Studeranden vänjer sig vid att använda olika förberedelsetekniker. Studeranden gör
tolkningsövningar som kräver förberedelser, översättningsarbete och
användning/tillämpning av färdiga översättningar i tolkningen. Verksamhetsmiljön för
denna studieperiod är bl.a. olika institutionella interaktionssituationer. Under
studieperioden bekantar vi oss med tecknat tal ur tolkningsperspektiv och övar på att
producera en tolkning för tecknat tal.
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02.
TU05p1 Yrkespraktik 1: Praktik som bildar nätverk inom teckenspråksbranschen 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan granska olika aktörers arbete, göra skarpsynta observationer och diskutera
observationerna hen gjort
• kan förklara begreppet yrkesövergripande samarbete och fundera på dess
betydelse ur tolkarbetets perspektiv
• förstår och kan beskriva hur tolkens uppgift varierar i olika
verksamhetsmiljöer
• kan kommunicera på teckenspråk med olika slags samtalspartner och enligt de
krav som olika situationer ställer
• kan tolka korta samtal om ämnen hen är bekant med och som hen förberett.
Innehåll:
Praktikens syfte är att skapa nätverk inom teckenspråksbranschen genom att delta i olika
aktörers verksamhet och fördjupa sig i branschen på ett flerspråkigt och mångkulturellt sätt
och med flera metoder. Under praktiken bekantar sig studeranden med olika aktörer inom
teckenspråksbranschen samt branschens mångfaldiga kundkrets.
Lärmiljö: praktik (obligatorisk 5 sp).
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02.
TECKENSPRÅKET OCH TECKENSPRÅKSGEMENSKAPEN 15 sp (Profil 1)
Rekommenderad tidpunkt: år 2–3.
Studieperioder som ingår i helheten:
• VK05p1 Teckenspråk i olika miljöer 5 sp
• VK06p1 Få flyt i teckenspråket 5 sp
• VK07p1 Teckenspråkets struktur och teckenspråksforskning 5 sp

24
Under teckenspråksstudiernas mittskede utvidgar studeranden sitt deltagande i olika
verksamhetsmiljöer och i allt mer flerspråkiga omgivningar och fördjupar sin förtrogenhet
med olika texttyper. Studeranden uppnår nivå B1 i den europeiska referensramen för språk i
det finska teckenspråket och kan bland annat producera en sammanhängande text om ett
ämne som hen är bekant med och använda komplexa satsbyggnader. Studeranden fördjupar
sin kulturkännedom om teckenspråksgemenskaper och kan beskriva språkliga repertoarer i
interaktionssituationer och på samhällelig nivå.
VK05p1 Teckenspråk i olika miljöer 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan använda vardaglig vokabulär, beskrivande tecken och komplexa
satsbyggnader
• kan berätta en historia och utnyttja berättande element som är typiska för teckenspråket
• kan följa med huvudtankarna och de viktiga detaljerna i en längre text i
sakprosa
• kan delta i en diskussion om bekanta ämnen och åsikter utan att förbereda sig
• kan ge och ta emot tecknade anvisningar och kan be om förtydligande vid
behov
• kan beskriva sambandet mellan språk och identitet, i synnerhet i dövsamhället.
Innehåll:
Under studieperioden fördjupar studeranden sina språkkunskaper i nya
verksamhetsmiljöer (t.ex. organisationsverksamhet). Under studieperioden betonas studier
i en teckenspråkig miljö.
Rekommenderad tidigare kompetens: VK01, VK02, VK03, VK04.
VK06p1 Få flyt i teckenspråket 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan analysera tecknade texter och plocka ut fenomen som relaterar till dess struktur
• kan observera och utveckla artikulationen och prosodin i sitt tecknande
• kan planera och producera en sammanhängande text om ett ämne som hen är bekant med
• kan identifiera den röda tråden i ett samtal i en flerspråkig
teckenspråkig interaktionssituation
• kan jämföra drag i olika teckenspråk genom att använda språkvetenskapliga begrepp
• kan jämföra den teckenspråkiga kulturen med sin egen kultur
• uppnår nivå B1 i den europeiska referensramen för språk i det finska teckenspråket.
Innehåll:
Under studieperioden fördjupar studeranden sin kulturkännedom om
teckenspråksgemenskaper (seder, fenomen, värderingar och attityder). Under
studieperioden betonas studier i en teckenspråkig miljö.
Rekommenderad tidigare kompetens: VK01, VK02, VK03, VK04, VK05p1, VK06p1. VK07p1
Teckenspråkets struktur och teckenspråksforskning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till forskningen i tecknade språk och kan förklara forskningsdatans
betydelse i att utveckla språkkunskaper
• känner till det finska teckenspråkets grammatik och kan använda komplexa
grammatiska strukturer
• kan kommunicera i de flesta vanliga situationerna och använda olika texttyper
• kan förklara likheterna och skillnaderna mellan olika teckentyper och hur de
används i olika texttyper ur betydelse- och strukturperspektiv
• kan observera skillnader i tecknat och talat språk på olika språknivåer på ett analytiskt sätt.
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Innehåll:
Under studieperioden betonas studier i en teckenspråkig miljö. Rekommenderad
tidigare kompetens: VK01, VK02, VK03, VK04, VK05p1, VK06p1.
TECKENSPRÅKSKOMPETENS I OLIKA MILJÖER 20 sp (Profil 1)
Rekommenderad tidpunkt: år 3.
Studieperioder som ingår i helheten:
• TU06p1 Att tolka dialoger 5 sp
• TU07p1 Att tolka monologer 5 sp
• TU08p1 Tolkning av olika typers diskurs 5 sp
• TU09p1 Yrkespraktik 2: Grundläggande praktik i teckenspråkstolkning 5 sp
Under den här studieperioden utvidgar studeranden sin kompetens om olika
kommunikations- och interaktionssituationer. Studeranden lär sig så småningom att
identifiera sin uppgift i varierande kommunikationssituationer. Den sensitivitet och
situationskänslighet som behövs i interaktions- och kommunikationssituationer övas i alla
tolkningsstudieperioder. Studerandena ska lära sig att anpassa sin verksamhet på ett
yrkesetiskt sätt i enlighet med vad situationen kräver. Det betyder att studerandena ska lära
sig att anpassa sin verksamhet, planera sina individuella kompetensmål för praktiken och
under praktiken lära sig att arbeta i nya verksamhetsmiljöer. Studeranden kan bedöma sin
egen och andras tolkning och etiska verksamhet. Studeranden kan dra nytta av
interaktionsteknologi i samband med tolkningssituationer. I tolkningsstudiernas mittskede
får studerandena möjlighet att studera i en internationell lärmiljö (t.ex. studerandeutbyte
och projekt) och studeranden känner till sysselsättningsmöjligheter både i Finland och
utomlands.
TU06p1 Att tolka dialoger 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan simultantolka dialoger om ämnen hen är bekant med och/eller som hen förberett
• kan bedöma hurdan information och vilka förberedelser olika uppdrag förutsätter
och kan dra nytta av olika metoder i sina förberedelser
• kan skaffa information för tolkningsuppdrag, i synnerhet om ämnen
som relaterar till sjuk- och hälsovård samt organisationsverksamhet
• kan skapa lexikon på begrepp som är viktiga för uppdraget
• känner till metoder för att påverka och kan påverka tolkningens smidighet i en
interaktionssituation
• kan analysera tolkad interaktion och bedöma vilken tolkningsmetod
(konsekutivtolkning, simultantolkning eller en kombination av dessa) som är mest
ändamålsenlig i varje situation för att trygga interaktionen och den
innehållsmässiga motsvarigheten
• kan ge konstruktiv kamratrespons.
Innehåll:
Studeranden lär sig att ta ansvar för sin tolkning i interaktionssituationer på olika sätt, till
exempel genom att avbryta talaren och ställa preciserande frågor om källtexten
(budskapet). Som studieperiodens verksamhetsmiljö betonas i synnerhet sjuk- och
hälsovården, socialsektorn, organisationsverksamhet samt kommunikation med hjälp av
teknologi (t.ex. ett tolkat telefonsamtal).
I samband med tolkningsövningarna lär sig studeranden att beakta tecknat tal bland de
kommunikationsmetoder som klienterna använder.
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02, TU03p1, TU04p1, TU05p1.
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TU07p1 Att tolka monologer 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan simultantolka monologer om ämnen hen är bekant med och/eller som hen förberett
• kan bedöma sin tolkning och sin verksamhet som tolk på ett mångsidigt och skarpsynt sätt
• kan analysera och strukturera sin tolkningsprocess med hjälp av
tolkningsteorier och -modeller
• kan analysera sin röstanvändning samt planera och genomföra röstvård
• kan analysera sitt tecknande och sköta om tecknandets artikulation och
ergonomi
• känner till sätt att vårda sina arbetsspråk
• kan förbereda sig effektivt och självständigt inför tolkningen och
använda olika förberedelsetekniker på ett ändamålsenligt sätt
• kan använda färdiga översättningar som en del av
tolkningen. Innehåll:
Under studieperioden utvecklas studeranden i att förbereda sig och utvidga sin
allmänbildning genom att söka, analysera, tillämpa och omformulera information från
olika källor. Som studieperiodens verksamhetsmiljö betonas särskilt studietolkning och
tolkning i olika institutioner. Tolkningsövningar görs på arbetsspråken. Studeranden kan
observera utvecklingen av sin kompetens genom/med hjälp av tolkens yrkeskompetenser.
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02, TU03p1, TU04p1, TU05p1, TU06p1.
TU08p1 Tolkning av olika typers diskurs 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan analysera olika diskurser och faktorer som påverkar dem samt bedöma deras
inverkan på tolkningen
• kan simultantolka olika slags kommunikations- och interaktionssituationer
• kan analysera tolkning och identifiera grundläggande faktorer som stöder
en framgångsrik tolkning/leder till en misslyckad tolkning
• kan dra nytta av olika tolkningsmetoder och -strategier i
enlighet med interaktionssituationernas varierande krav
• kan bedöma och utveckla sin kompetens i sina arbetsspråk i olika
interaktionssituationer och kontexter
• kan använda interaktionsteknologi i tolkningen
• visar sitt professionella och etiska engagemang beträffande
informationsanskaffning. Innehåll:
I studieperioden betonas olika slags tolkningsövningar. Under studieperioden bekantar vi
oss med tolkens olika verksamhetsmiljöer ur uppdragsperspektiv. En av studieperiodens
verksamhetsmiljöer som betonas särskilt är arbetslivstolkning (t.ex. arbetsintervjuer,
möten, orientering i arbetet och arbetsgemenskapens gemensamma evenemang) och
tolkning i olika institutioner (institutionell kommunikation). Ett av studieperiodens
centrala mål är att studeranden ska uppnå aktiva och korrekta språkkunskaper i sina
arbetsspråk.
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02, TU03p1, TU04p1, TU05p1, TU06p1, TU07p1.
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TU09p1 Yrkespraktik 2: Grundläggande praktik i teckenspråkstolkning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan bedöma tolkars arbete ur yrkesetiskt perspektiv och analysera betydelsen
som tolkens beslut har på interaktionen
• kan utvärdera olika slags uppdrag och de krav som tolkningsuppgifterna
ställer
• kan fungera som tolk i olika kommunikations- och interaktionssituationer och
anpassa sin verksamhet i enlighet med vad olika verksamhetsmiljöer kräver
• kan samarbeta med olika aktörer i enlighet med situationen
• kan reflektera över sina egna attityder och sin verksamhet som tolk (självutvärdering)
• kan ge konstruktiv respons om andras verksamhet som tolk och kan dra
nytta av den respons hen får för sin professionella utveckling
• kan göra klienten bekant med att använda tolktjänster.
Innehåll:
Under praktiken som genomförs inom denna studieperiod utvecklas studerandens
färdigheter i att identifiera tolkens uppgifter samt hens tolknings-, interaktions- och
samarbetsfärdigheter. Studeranden ska kunna sätta upp egna mål som utvecklar hens
tolkningskompetens och utvidgar hens verksamhetsmiljö. Målet är att studeranden efter
praktiken känner till branschens tolktjänstsystem, arbetsmöjligheter och processen för att
söka arbete. Under praktiken lär sig studeranden att dra nytta av reflektering i sin
professionella utveckling.
Lärmiljö: praktik (obligatorisk 5 sp). Tidigare kompetens: TU05p1 (obligatorisk).
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02, TU03p1, TU04p1, TU06p1, TU07p1, TU08p1.
TECKENSPRÅKSTOLKNING 25 sp (Profil 1)
Rekommenderad tidpunkt: år 3–4.
Studieperioder som ingår i helheten:
• EN01 Yrkesinriktade språkstudier: Engelska 5 sp
• VK08p1 Självständig utveckling av teckenspråkskompetensen 5 sp
• TU10p1 Tolkningsforskning och yrkesmässighet 5 sp
• VK09p1 Teckenspråksgemenskapens mångfald 5 sp
• TU11p1 Yrkespraktik 3: Fördjupad praktik i teckenspråkstolkning 5 sp
I den här studiehelheten utvecklar vi bl.a. studerandens teckenspråkskunskaper
självständigt med hjälp av teckenspråksforskning och stärker studerandens egna
strategier för språkinlärning. Studeranden lär sig behärska olika texttyper i större
omfattning och kan observera skillnader i tecknat och talat språk på olika
språknivåer på ett analytiskt sätt.
I studiernas slutskede förbereder sig studeranden på att gå ut i arbetslivet som
teckenspråkstolk. Studeranden har en realistisk uppfattning av sina språkkunskaper och
arbetsredskap för att utveckla dem. Studeranden fördjupar sin förståelse för språkens
situationsbaserade variation och kan anpassa sin kommunikation i enlighet med
interaktionsparternas behov, mål och språkliga repertoar. Studeranden uppnår nivå B2,
delvis också C1, i den europeiska referensramen för språk i det finska teckenspråket.
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Under det fjärde året lär sig studeranden att analysera sin yrkesidentitet och sin roll
inom teckenspråksgemenskapen. I samband med tolkuppdrag räcker det inte att endast
behärska vokabulären och terminologin samt att arbetsspråken är korrekta och
tolkningsprocessen är smidig. När en tolkstuderande utexamineras krävs det också att
hen kan uppfatta bl.a. sakinnehåll, strukturer, normer och maktförhållanden inom olika
sammanhang samt att hen förstår vilka uppgifter de olika aktörerna som deltar i
situationen har. När studerandena utexamineras ska de ha förmågan att anpassa sig till
olika situationer. Praktiken genomförs på en plats som är lämplig med tanke på
studerandens professionella utveckling.
I de yrkesinriktade språkstudierna bekantar vi oss med skriftlig och muntlig kommunikation
på engelska i olika interaktionssituationer och skaffar engelskspråkig information som
relaterar till branschen.
EN01 Yrkesinriktade språkstudier: Engelska 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• kan aktivt använda den egna branschens terminologi på engelska både
muntligen och skriftligen
• kan kommunicera i yrkesövergripande arbetsgemenskaper på engelska både
muntligen och skriftligen
• kan agera i olika internationella professionella situationer på engelska
• kan agera i olika intervju- och handledningssituationer på engelska
• klarar av att söka jobb på engelska och kan presentera sin
verksamhetsmiljö och sina arbetsuppgifter på engelska
• kan söka information från olika engelskspråkiga källor inom den egna branschen
• förstår skillnaden mellan sakprosa och talspråk och kan använda dem
korrekt. Innehåll:
Studeranden sätter sig in i skriftlig och muntlig kommunikation i olika
interaktionssituationer (t.ex. rapportering, förhandlingar, telefonsamtal, e-post,
arbetssökning). I studierna ingår också olika handlednings-, intervju- och
rådgivningssituationer samt informationssökning inom den egna branschen och
användning av information för att upprätthålla yrkeskompetensen.
Studieperioden genomförs som 2 sp + 3 sp.
VK08p1 Självständig utveckling av teckenspråkskompetensen 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• behärskar insamling och dokumentering av vokabulärer och de tekniska färdigheterna för
att spela in dem
• kan dra nytta av språkvetenskapliga begrepp när hen analyserar tecknade texter och
samtal
• kan observera och tillämpa det tecknade språkets icke-manuella element och ickemanuella kommunikation från personen som tecknar
• kan sammanfatta de viktigaste punkterna och detaljerna i en tecknad text
hen sett
• förstår också idiomatiskt språkbruk och kan delta i samtal på teckenspråk
• kan presentera resultatet från det terminologiarbete hen gjort.
Innehåll:
Studeranden kan göra teckenspråkigt terminologiarbete om tecken inom obekanta ämnen:
samla in, dokumentera och editera tecknat material samt presentera resultaten från sitt
arbete. Studeranden ska kunna beskriva vad, varför och hur terminologin samlats in.
Lärmiljö: praktik (obligatorisk 5 sp).
Rekommenderad tidigare kompetens: VK01, VK02, VK03, VK04, VK05p1, VK06p1, VK07p1.
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TU10p1 Tolkningsforskning och yrkesmässighet 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• förstår och kan beskriva vad en tolks yrkesmässighet och sakkunskap innebär
• kan tillämpa tolkens yrkesetiska tankesätt i samband med
problemlösning och beslutsfattande
• kan utvärdera och reflektera över sin kompetens och dra nytta av
reflektion och kamratrespons för att utveckla den
• kan förbereda sig för, delta i planeringen av, och fungera som tolk i långvariga
uppdrag
• kan producera en tolkning vars innehåll motsvarar källtexten och vars språk är korrekt
• kan analysera tolkningen hen producerar och sin tolkningsprocess med hjälp av
tolkningsteorier och -modeller
• kan göra expertanföranden som relaterar till tolkning och baserar sig på
forskningsdata inom branschen.
Innehåll:
Under studieperioden bekantar sig studeranden med litteratur om tolkning och tolkens
yrkesmässighet, övar tolkning samt analyserar och utvecklar sin egen tolkning och
verksamhet som tolk. Vid studieperiodens slut gör studeranden ett prov på att tolka en
monolog till båda arbetsspråken.
Rekommenderad tidigare kompetens: TU01, TU02, TU03p1, TU04p1, TU05p1, TU06p1,
TU07p1, TU08p1.
VK09p1 Teckenspråksgemenskapens mångfald 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan beskriva och analysera teckenspråksgemenskapens mångfald ur ett
sociolingvistiskt perspektiv
• kan beskriva hur olika språkliga repertoarer varierar inom den teckenspråkiga
interaktionen
• kan identifiera interaktionsparternas behov, mål och förväntningar och kan
enkelt anpassa sitt tecknande enligt dem
• vet och kan beskriva vilken ställning teckenspråket har i olika länder
• kan uttrycka sig hjälpligt i flerspråkiga och/eller internationella
teckenspråkssituationer
• kan analysera tolkens roll som teckenspråksanvändare och studerande samt som en medlem i teckenspråksgemenskapen
• uppnår nivå B2, delvis också C1, i den europeiska referensramen för språk i det
finska teckenspråket.
Innehåll:
Under studieperioden fördjupas studerandens förmåga att identifiera variation enligt
situationen. Vid studieperiodens slut producerar studeranden en version av
sammanfattningen till sitt lärdomsprov på finskt teckenspråk. Under studieperioden
betonas studier i en teckenspråkig miljö.
Rekommenderad tidigare kompetens: VK01, VK02, VK03, VK04, VK05p1, VK06p1,
VK07p1, VK08p1.
TU11p1 Yrkespraktik 3: Fördjupad praktik i teckenspråkstolkning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan anpassa sin verksamhet som tolk i enlighet med olika verksamhetsmiljöers
krav och ge expertanföranden om tolkens arbetsbeskrivning
• kan producera en tolkning som främjar interaktion
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•

kan identifiera sociala, situationsbaserade och geografiska variationer i sitt
arbetsspråk och beaktar deras inverkan i det egna språkbruket
• kan lösa problem som dyker upp under uppdrag och kan agera på ett
professionellt sätt som väcker förtroende
• kan analysera maktförhållanden och utövandet av makt i tolkade interaktionssituationer
• kan analysera ett tolkningsuppdrag och sin verksamhet inom tolkningsuppdraget
med hjälp av teoretiska referensramar beträffande tolkning
• kan koordinera och planera genomförandet av tolkning i olika sammanhang i
samarbete med andra tolkar och yrkespersoner.
Innehåll:
Under praktiken som genomförs inom studieperioden utvecklas bl.a. studerandens
färdigheter i att strukturera olika tolkningsuppdragshelheter och i yrkesövergripande
samarbete. Under praktiken utvecklar studeranden sina färdigheter i att tolka till
teckenspråkigt klarspråk. Studeranden ska kunna sätta upp mål för praktiken som utvecklar
hens tolkningskompetens och utvidgar hens kompetens att delta i olika verksamhetsmiljöer.
Vid studieperiodens slut gör studeranden ett slutprov i teckenspråkstolkning vars
verksamhetsmiljö/kontext är social- och/eller hälsovårdsbranschen.
Lärmiljö: praktik (obligatorisk 5 sp).
Tidigare kompetens: Man kan inte delta i den här studieperioden innan man slutfört alla
tidigare yrkesinriktade studier.
UTVECKLING AV SAKKUNSKAPEN HOS TOLKAR FÖR TALHANDIKAPPADE 15 sp
(Profil 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 2.
Studieperioder som ingår i helheten:
• VV05p2 Interaktion genom flera kanaler för olika klientgrupper 5 sp
• TU12p2 Talhandikappsektorn som tolkens arbetsmiljö 10 sp
I studiehelheten betonas de krav som olika situationer och de mångfaldiga klientgrupperna
ställer på tolkningen. Studeranden förstår de etiska mål som tolkens verksamhet omfattas
av. Studeranden har grundläggande kunskap om talhadikappsektorn som tolkens
verksamhetsmiljö och har tillägnat sig yrkesidentiteten för en tolk för personer med
talhandikapp.
VV05p2 Interaktion genom flera kanaler för olika klientgrupper 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan dra nytta av forskningen i multimodal interaktion för att utveckla sin
yrkeskompetens
• kan förklara begreppet osymmetrisk interaktion och kan observera dragen i
osymmetrisk interaktion ur tolkens perspektiv
• kan förklara skillnader och likheter mellan språk, interaktionskanaler och
kommunikationsmetoder
• kan observera användningen av kommunikationsmetoder och deras lämplighet i olika
situationer
• kan beskriva olika störningar i språkutvecklingen och olika språkliga problem.
TU12p2 Talhandikappsektorn som tolkens arbetsmiljö 10 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till lagstiftningen om tolkningstjänst för talhandikappade med
närliggande lagar samt möjligheter till tolkningstjänster för personer med
talhandikapp
• kan dra nytta av forskning beträffande tolkning, multimodal interaktion och
talhandikappade klienters kommunikationsfärdigheter för att utveckla sin
yrkeskompetens
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•

känner till skillnader och likheter i arbetsbeskrivningen för tolkar och andra
yrkesgrupper inom talhandikappsektorn och kan beskriva yrkesidentiteten för en
tolk för personer med talhandikapp
• kan observera och beskriva de centrala dragen i tolknings- och
kommunikationsmiljöerna för klienter med talhandikapp
• kan beskriva och analysera mångfalden bland klientgruppen
talhandikappade ur den multimodala interaktionens perspektiv
• kan identifiera klienters individuella tolkningsbehov och kan fungera som tolk för
personer med talhandikapp i olika verksamhetsmiljöer
• behärskar metoder för att bemöta personer i krisskede
• kan berätta om tolktjänster för intresseorganisationer och klientens närmaste
kretsar samt ge expertanföranden om sin arbetsbeskrivning.
Innehåll:
Studeranden känner till olika vägar till att bli tolktjänstens klient/användare: varifrån man
startat, hurdana vägar man tagit och hur man blivit tolktjänstens användare. Studeranden
vet på basis av vilken lag man kan ansöka om vilken tjänst, tills man slutligen blir klient hos
tolktjänsten för personer med talhandikapp. Hen känner till olika utvecklingscykler för
kommunikationen (t.ex. utvecklingsstörning och afasi). Vid studieperiodens slut känner
studeranden till branschens sysselsättningsmöjligheter och processer för att söka arbete och
kan beskriva vilken betydelse yrkesgruppens organisationsverksamhet har för branschen.
FÖRDJUPAD INTERAKTIONSKOMPETENS 15 sp (Profil 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 2.
Studieperioder som ingår i helheten:
• VV06p2 Yrkespraktik 1: Kommunikationsmetoder genom flera kanaler 5 sp
• PE01p2 Inkluderande pedagogik 5 sp
• PE02p2 Människans livscykel och stöd för utvecklingen 5 sp
Studierna inom den här studiehelheten ger studeranden beredskap att dra nytta av
visuella och kroppsliga interaktionsmetoder för att främja individens uttrycksförmåga
och kommunikationen mellan individer. Studeranden fördjupar sin kompetens om
osymmetriska interaktionssituationer och de multimodala resurser som används i dessa
situationer samt lär sig att använda de främsta kommunikationsmetoderna som stöder
och ersätter tal.
Studiehelhetens pedagogiska studier skapar en grund för senare studier med fokus på
undervisning och handledning, efter vilka studeranden i sitt arbete kan träna andra i att
använda olika kommunikationsmetoder. Under praktiken utvecklar studeranden sin
förmåga att identifiera när kommunikationsutmaningar beror på en egenskap som är
kopplad till klientens uppfattningsförmåga, när de beror på en egenskap som är relaterad
till kommunikationen, och när det är fråga om båda två.
VV06p2 Yrkespraktik 1: Kommunikationsmetoder genom flera kanaler 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan dra nytta av föremål och utrymmen i interaktionssituationer som äger rum ansikte mot
ansikte
• kan använda de främsta kommunikationsmetoderna som stöder och ersätter tal
•

kan tillämpa användningen av metoder och redskap så att de beaktar
klientens behov och önskemål
• kan anpassa sin kommunikation på ett sätt som beaktar interaktionsparternas
behov i bekanta, vardagliga situationer
• är medveten om hjälpmedel för att hantera omgivningen och förstår deras
betydelse för kommunikationen och interaktionen
• kan skilja åt kommunikation och hantering av omgivningen.
Innehåll:
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Syftet med praktiken är att utveckla förmågan att identifiera när
kommunikationsutmaningar beror på klientens uppfattningsförmåga (förståelsens nivå),
när de beror på att det inte finns ett fungerande sätt att uttrycka tankar, och när det är fråga
om båda två, t.ex. kommunikation med en afatiker vs. en klient med utvecklingsstörning.
Lärmiljö: praktik, grundläggande praktik (obligatorisk 5 sp).
PE01p2 Inkluderande pedagogik 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till uppfattningar om lärande och deras betydelse för pedagogiska val
• lär sig att tillämpa olika pedagogiska metoder med fokus på
målgruppen och målsättningarna
• är medveten om betydelsen som ett respektfullt bemötande har som en del av den
pedagogiska verksamheten
• känner till grundprinciperna i socialpedagogik och sociokulturell inspiration och
olika möjligheter att tillämpa dem
• kan använda ett sociodynamiskt tillvägagångssätt i den pedagogiska verksamheten
• är medveten om den betydelse som tänkandet, viljan, motivationen och känslorna
har för lärande och förändring.
Innehåll:
Den pedagogiska och socialpedagogiska kompetensen granskas som
kommunikationshandledarens specialkompetens. Genom att bekanta sig med
arbetslivet får studeranden erfarenhet av att tillämpa inkluderande och funktionella
metoder (inkluderande pedagogik) i de verksamhetsmiljöer som hen väljer.
Studieperioden är gemensam för samhällspedagog- och tolkutbildningarna.
PE02p2 Människans livscykel och stöd för utvecklingen 5
sp Kompetensmål:
Studeranden:
● kan beskriva de olika skedena i människans livscykel ur olika perspektiv
● kan beskriva fenomen som påverkar lärandet i samband med människans olika
utvecklingsskeden
● kan skilja åt språkutvecklingens olika skeden och de vanligaste språkstörningarna
● känner till olika tjänster och möjligheter som existerar för att stöda individen
● kan möta och analysera mångfald och olikheter samt är medveten om
bemötandets betydelse inom interaktionskompetensen
● är medveten om den inverkan som det har på individens funktionsförmåga och
interaktion att få en funktionsnedsättning i olika skeden av livscykeln
● kan beskriva hur en tolk kan fungera som stöd för
en individ. Innehåll:
I den här studieperioden sätter vi oss in i de olika utvecklingsskedena i människans livscykel
samt i att identifiera den inverkan som det kan ha på individens funktionsförmåga och
interaktion att få en funktionsnedsättning. Under studieperioden granskar vi i synnerhet
interaktionsmöjligheterna för personer med talhandikapp, personer med hörselskada och
dövblinda personer med hänsyn till individens funktionsförmåga. Som blivande tolkar och
kommunikationshandledare får studerandena under studieperiodens gång en uppfattning
om hur det är att vara en del av den (mångkulturella) gemenskap som består av klienterna,
deras närmaste samt olika professionella personer.
Rekommenderad tidigare kompetens: PE01p2.
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HANDLEDNING AV KOMMUNIKATIONSMETODER OCH INTERAKTION 20 SP
(Profil 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 3.
Studieperioder som ingår i helheten:
• PE03p2 Multimodal interaktion i handledningssituationer 10 sp
• PE04p2 Handledning av multimodal interaktion (och yrkespraktik
2) 10 sp
I studieperioderna om handledning av kommunikationsmetoder och interaktion
koncentrerar vi oss på att utveckla interaktionsmiljöer, -situationer och -praxis. Under
praktiken och när hen arbetar i projektmiljöer får studeranden förståelse för branschens
mångsidiga verksamhetsmiljöer, uppdrag och sysselsättningsmöjligheter.
Att arbeta med olika klientgrupper i mycket varierande verksamhetsmiljöer stärker
studerandens förmåga att analysera och bedöma den egna kompetensens utveckling.
PE03p2 Multimodal interaktion i handledningssituationer 10 sp
Kompetensmål:
Studeranden:
• kan utveckla sina interaktionsfärdigheter som handledare vid olika klientmöten
● kan dra nytta av de möjligheter som teknologin medför i den pedagogiska
miljön och dela med sig av sin teknologikompetens till dem som behöver
den
● är medveten om betydelsen av yrkesövergripande samarbete inom
kommunikationshandledningen och deltar i eller följer med yrkesövergripande
samarbete i mån av möjlighet
● kan skaffa information om planeringen, genomförandet och utvärderingen av
kommunikationshandledning för olika klientgrupper
● kan beskriva och fundera på olika krisskedens och övergångsskedens
inverkan på interaktionen
● kan tillämpa grunderna i företagarskap inom referensramen för en pedagogisk
tjänsteprodukt
● bevisar sin kompetens i
kommunikationshandledning. Innehåll:
I den här studieperioden sätter vi oss in i interaktionskompetens och
kommunikationshandledning i situationer där parterna är en person med talhandikapp, en
person med hörselskada eller en dövblind person, hens närmaste och/eller en medlem i ett
yrkesteam som stöder personen. Under studieperioden kommer vi särskilt att behandla hur
det påverkar interaktionen att få ett handikapp och att ha ett progressivt handikapp
(övergångsfaser). Beträffande möten med klienter fäster vi uppmärksamhet vid att bemöta
mångfald och olika kulturer.
Rekommenderad tidigare kompetens: PE01p2, PE02p2.
PE04p2 Handledning av multimodal interaktion (och yrkespraktik 2) 10 sp
Kompetensmål:
Studeranden:
● kan fördjupa sina interaktionsfärdigheter målmedvetet i autentiska möten där
hen fungerar som kommunikationshandledare för olika klientgrupper
● kan fördjupa sin handledningskompetens och sina pedagogiska färdigheter för
situationer där hen fungerar som kommunikationshandledare för en person med
talhandikapp, en person med hörselskada eller en dövblind person, hens
närmaste och övriga yrkespersoner.
● kan analysera, bygga upp och verbalisera sin personliga, professionella
expertis inom interaktionsfärdigheter.
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Innehåll:
Under studiernas gång lär sig studeranden att på ett målmedvetet sätt fördjupa sin
handledningskompetens och sina pedagogiska färdigheter i autentiska situationer. Under
praktiken får studeranden möta personer med talhandikapp, personer med hörselskada
och dövblinda personer, deras närmaste och olika anställda/yrkespersoner. Genom
praktiken (grundläggande praktik) bekantar sig studeranden med olika pedagogiska (och
multikulturella) verksamhetsmiljöer.
Lärmiljö: praktik, grundläggande praktik (5 sp).
Rekommenderad tidigare kompetens: PE01p2, PE02p2, PE03p2.
TOLKNING FÖR TALHANDIKAPPADE 25 sp (Profil 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 3–4.
Studieperioder som ingår i helheten:
• EN01 Yrkesinriktade språkstudier: Engelska 5 sp
• TU13p2 Kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal i tolkningen (och
yrkespraktik 3) 10 sp
• TU14p2 Yrkespraktik 4: Fördjupad tolkningspraktik inom talhandikappsektorn 10 sp
Efter den här studiehelheten kan studeranden reflektera över sin verksamhet som tolk, sätta
upp mål för sig själv för att utveckla sin tolkningskompetens samt ge konstruktiv respons
om andras tolkverksamhet. Studeranden kan dra nytta av olika tolkningsmetoder och strategier för att uppnå klientens mål. Dessutom kan studeranden dra nytta av forskning i
tolkning och multimodal interaktion för att utveckla sin yrkeskompetens.
Under praktiken (grundläggande praktik) sätter studeranden upp egna mål som utvecklar
hens tolkningskompetens, och hen utvecklar sin tolkningskompetens i flera olika slags
interaktionssituationer med olika klientgrupper. Studeranden kan agera på ett professionellt
sätt som väcker förtroende. Syftet med tolkningsverksamheten är att stöda förverkligandet
av individens självständiga delaktighet, aktivitet och självbestämmanderätt.
I de yrkesinriktade språkstudierna bekantar vi oss med skriftlig och muntlig kommunikation
på engelska i olika interaktionssituationer och skaffar engelskspråkig information som
relaterar till branschen.
EN01 Yrkesinriktade språkstudier: Engelska 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• kan aktivt använda den egna branschens terminologi på engelska både
muntligen och skriftligen
• kan kommunicera i yrkesövergripande arbetsgemenskaper på engelska både
muntligen och skriftligen
• kan agera i olika internationella professionella situationer på engelska
• kan agera i olika intervju- och handledningssituationer på engelska
• klarar av att söka jobb på engelska och kan presentera sin
verksamhetsmiljö och sina arbetsuppgifter på engelska
• kan söka information från olika engelskspråkiga källor inom den egna branschen
• förstår skillnaden mellan sakprosa och talspråk och kan använda dem korrekt.
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Innehåll:
Studeranden sätter sig in i skriftlig och muntlig kommunikation i olika
interaktionssituationer (t.ex. rapportering, förhandlingar, telefonsamtal, e-post,
arbetssökning). I studierna ingår också olika handlednings-, intervju- och
rådgivningssituationer samt informationssökning inom den egna branschen och
användning av information för att upprätthålla yrkeskompetensen.
Studieperioden genomförs som 2 sp + 3 sp.
TU13p2 Kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal i tolkningen (och
yrkespraktik 3) 10 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan tillämpa forskning beträffande tolkning, multimodal interaktion och
talhandikappade klienters kommunikationsfärdigheter för att utveckla sin
yrkeskompetens
• kan reflektera realistiskt över sina attityder och sin verksamhet som tolk samt sätta
upp mål för att utveckla sin tolkningskompetens
• kan dra nytta av olika tolkningsmetoder och -strategier för att uppnå klientens mål
• kan se till att redskap som behövs för tolkningen är tillgängliga, fungerar och är
uppdaterade
• kan planera och producera kommunikationsmaterial som
används under tolkningssituationen
• kan kommunicera klart och lugnt samt stöda klientens eget initiativ och
kommunikation genom att använda lämpliga pauser och rytm för yttranden
som passar situationen
• kan ge konstruktiv respons om andra tolkars verksamhet kan dra nytta av
den respons hen får i sin professionella utveckling.
Innehåll:
Under studieperioden övar vi på tolkning med hjälp av teknologi, t.ex. distanstolkning.
Under studieperioden bekantar vi oss bl.a. med forskning som gjorts inom psykologi
och logopedi beträffande olika talhandikappgrupper och deras
interaktion/kommunikation.
Lärmiljö: praktik, grundläggande praktik (obligatorisk 5 sp).
TU14p2 Yrkespraktik 4: Fördjupad tolkningspraktik inom talhandikappsektorn 10 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan förbereda sig för ett tolkuppdrag på ett ändamålsenligt sätt
• kan skaffa information om klientens kommunikationsbehov och -metoder när hen
förbereder sig för tolkningen och är medveten om hur klientens övriga handikapp
och hjälpmedlen hen använder påverkar tolkens arbete
• kan stöda klienternas delaktighet och aktivitet i interaktionssituationer
• kan agera på ett professionellt sätt som väcker förtroende
• kan lösa problem som dyker upp under uppdragen och bedöma sitt arbete ur ett
yrkesetiskt perspektiv
• kan bedöma hur flytande kommunikationen är och hur lämplig
tolkningstekniken är för interaktionssituationen
• kan precisera innehållet i klientens budskap och vid behov korrigera tolkningen
• kan samarbeta med aktörerna i interaktionssituationen
• kan göra klienten bekant med
tolkningstjänsten. Innehåll:
Känsla för och förmåga att läsa situationen är viktiga utvecklingsobjekt under den här
praktiken (när man ska börja tolka, när man ska be om/ta ordet för klienten, när man ska
avbryta o.s.v.). När man förbereder sig inför tolkningsuppdrag ska man kunna ta klientens
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eventuella önskemål beträffande assistans i liten skala i samband med
interaktionssituationen i beaktande. Under praktiken utvecklar studeranden sina
färdigheter i att tolka till klarspråk.
Tolkningspraktiken ska ske i en äkta miljö med flera olika klientgrupper. Vid
studieperiodens slut gör studeranden ett slutprov i att tolka för klienter med
talhandikapp.
Lärmiljö: Praktik, fördjupad praktik (obligatorisk 10 sp).
FÖRETAGARSTUDIER 10 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 2–3.
Studieperioder som ingår i helheten:
• YR01 Företagarskap 5 sp
• YR02 Grunderna i företagsverksamhet 5 sp
Efter att studeranden har slutfört studiehelhetens studieperioder känner hen till
möjligheterna till affärsverksamhet inom den egna branschen. Hen kan skapa nya
möjligheter till förtjänster samt kan produktifiera och marknadsföra sin kompetens.
Dessutom kan studeranden utarbeta en realistisk affärsplan samt grunda ett företag och
leda dess verksamhet.
YR01 Företagarskap 5
sp * Kompetensmål
Studeranden:
• förstår företagarskapet som en beaktansvärd karriär eller som en del av sitt förvärvsarbete
• är medveten om möjligheterna till företagarskap inom sin egen bransch
• kan produktifiera, marknadsföra och sälja sin kompetens samt tjänster och
produkter inom sin egen bransch
• kan tydligt lyfta fram sina idéer samt inspirera andra och få dem att förbinda
sig till att starta verksamhet som skapar mervärde.
Innehåll:
Studeranden sätter sig in i företagartänkandet i det föränderliga arbetslivet inom sin
egen bransch. Studieperioden är gemensam för samhällspedagog-, tolk- och
kulturproducentutbildningen.
YR02 Grunderna i företagsverksamhet 5 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• kan välja en lämplig företagsform och förtjänstlogik för sig själv och sin idé
• kan utarbeta en realistisk affärsplan
• kan starta ett företag och leda dess
verksamhet. Innehåll:
Studeranden bekantar sig med faktorer som relaterar till att starta och leda ett
företag.
Studieperioden är gemensam för samhällspedagog-, tolk- och kulturproducentutbildningen.
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YRKESINRIKTADE FÖRDJUPADE STUDIER 30 sp (Profil 1
och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 4.
Möjliga studieperioder varav man väljer en helhet:
•
•

SY01 Pedagogisk kompetens 30 sp
SY02 Tolkning 30 sp

I de yrkesinriktade fördjupade studierna stärker studeranden sin kompetens och sin
expertis genom att genomgå yrkesinriktade studier som stöder hens utvecklings- och
karriärplaner. I de fördjupade studierna stärker studeranden sin kompetens i enlighet
med de betoningar som hen själv väljer. I de yrkesinriktade fördjupade studierna blir
studeranden insatt i antingen pedagogik eller tolkning.
I studierna i pedagogisk kompetens koncentrerar vi oss på att utveckla
interaktionsmöjligheterna. I de fördjupade tolkningsstudierna kan studeranden antingen
betona teckenspråkstolkning eller tolkning för personer med talhandikapp. Övriga
betoningar inom tolkning är mångformig tolkning för olika klientgrupper (personer med
nedsatt hörsel, personer med förvärvad dövhet och dövblinda personer) samt skrivtolkning
och språklig tillgänglighet.
SY01 PEDAGOGISK KOMPETENS 30 sp
Utgångspunkten för de yrkesinriktade fördjupade studierna är att utveckla
interaktionsmöjligheter för individen och hens närmaste. En stark pedagogisk kompetens,
en djupgående tolkningskompetens och expertis inom multimodal interaktion skapar
grunden för att utveckla interaktionssituationerna inom olika multikulturella samfund.
Ytterligare information: Den här yrkesinriktade fördjupade
studiehelheten är främst avsedd för profil 2.
SY01 består av följande studieperioder:
•
•
•
•
•

SY01.1 Planering av multimodal undervisning och handledning 5 sp
SY01.2 Multimodala lärmiljöer och dialogiskhet 5 sp
SY01.3 Metoder inom multimodal undervisning och handledning 5 sp
SY01.4 Bedömning av multimodal inlärning och kompetens 5 sp
SY01.5 Pedagogisk kompetens: Utvecklande praktik 10 sp

Rekommenderad tidpunkt: år 4.
Rekommenderad tidigare kompetens: PE01p2, PE02p2, PE03p2 och PE04p2.
SY01.1 Planering av multimodal undervisning och handledning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
● kan planera undervisnings- och handledningssituationer på ett ändamålsenligt sätt och
med fokus på den som lär sig
● känner till läroplanspraxis, anvisningar som påverkar undervisningen och praxis
för att göra undervisningen personlig vad gäller handledningen av
kommunikationsmetoder
● känner till kompetenskraven inom branschen och arbetslivet och kan strukturera
undervisning och handledning som utgår från individens behov i förhållande till
arbetslivets krav
● kan beakta verksamhetsmiljöernas kulturella mångfald i planeringen av
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undervisningen och handledningen.
SY01.2 Multimodala lärmiljöer och dialogiskhet 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan tillämpa forskningsdata om multimodal kommunikation och interaktion i
sin undervisning
• känner till de metoder inom multimodal kommunikation och interaktion som
är ändamålsenliga för att främja lärande
• känner till ändamålsenliga lärmiljöer och material
• känner till de teknologiska möjligheterna inom undervisningen
• kan använda dialogiskhet i olika lärmiljöer som möjliggörs av teknologi på ett sätt
som främjar lärandet
• följer principer som relaterar till datasekretess och upphovsrätt.
Innehåll:
Studeranden lär sig att dra nytta av möjligheterna som erbjuds av lärmiljöer som relaterar
till olika skeden av livscykeln (t.ex. daghemmets, skolans och arbetslivets miljöer) och som
baserar sig på målgruppens behov i undervisningen. Dessutom drar studeranden nytta av
möjligheterna som dialogiskheten medför för att främja lärande.
SY01.3 Metoder inom multimodal undervisning och handledning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan styra lärande på teoretiskt motiverade sätt
• kan granska de etiska perspektiv som påverkar handledningsarbetet
• kan välja pedagogiska modeller som lämpar sig för undervisningssituationen
• kan dra nytta av lämpliga handledningsmetoder i olika situationer på ett mångsidigt sätt
• kan främja gemenskap och delaktighet genom sin pedagogiska verksamhet
• förstår och beaktar den kulturella mångfaldens inverkan i sitt
undervisningsarbete.
SY01.4 Bedömning av multimodal inlärning och kompetens 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till de allmänna bedömningsprinciperna
• kan planera bedömningen och informera om den
• kan bedöma lärande och kompetens i en multimodal miljö med hjälp av
mångsidiga metoder
• kan stöda och utveckla studerandenas självbedömningsfärdigheter och dra nytta av
dem som en metod för att utveckla sitt eget arbete
• kan bedöma sin pedagogiska kompetens i multimodala miljöer och sätta upp
utvecklingsmål för sig själv
• kan producera dokument som baserar sig på bedömning av kompetens och
lärande som behövs inom branschen.
SY01.5 Pedagogisk kompetens: Utvecklande praktik 10 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan utarbeta en plan för multimodal undervisning och
handledning för att genomgå en undervisningspraktik
• kan genomföra sin plan i en autentisk, multimodal miljö inom branschen
• kan agera målmedvetet och på de sätt som studerandenas lärande kräver
under undervisningspraktiken
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•

kan utvärdera studerandenas lärande och kompetens på basis av de kriterier
som anges och motiveras i planen
• kan analysera, bygga upp och verbalisera sin personliga, professionella
expertis inom interaktionsfärdigheter.
Innehåll:
Under praktiken är det viktigt att studeranden reflekterar över sin egen verksamhet
och utvecklar sin kompetens på basis av observationerna hen gör. Praktikens
verksamhetsmiljö kan vara internationell och/eller multikulturell.
Lärmiljö: praktik (obligatorisk 10 sp)
Rekommenderade tidigare studier: PE01p2–PE04p2, SY01.1–SY01.4.
SY02 TOLKNING 30 sp
I de fördjupade tolkstudierna tar studeranden 30 sp. I den fördjupade studierna
stärker studerandena sin yrkeskompetens i den riktning de önskar. I de fördjupade
tolkstudierna fördjupas studerandens kompetens i ett av följande områden i enlighet
med studerandens intresse:
•
•
•

tolkning
mångformig tolkning för olika klientgrupper
skrivtolkning och språklig tillgänglighet.

Nedan beskrivs de betoningar som erbjuds inom de fördjupade tolkstudierna:
Tolkning: En studerande som slutfört de fördjupade studierna kan smidigt förena de olika
delområdena inom tolkens yrkesmässighet till en fungerande helhet enligt situation och
behov. Studeranden ska förstå de krav som olika kontexter ställer för tolkens verksamhet
och kunna fungera flexibelt i olika verksamhetsmiljöer och -kulturer. I samband med
tolkuppdrag räcker det inte att endast behärska vokabulären och terminologin samt att
arbetsspråken är korrekta och tolkningsprocessen är smidig.
När en tolkstuderande utexamineras krävs det också att hen kan uppfatta bl.a. sakinnehåll,
strukturer, normer och maktförhållanden inom olika sammanhang samt att hen förstår vilka
uppgifter de olika aktörerna som deltar i situationen har. När studerandena utexamineras
ska de ha förmågan att anpassa sig till olika situationer samt förmågan att förstå klienternas
och situationernas behov. I de fördjupade tolkstudierna kan studeranden välja
internationella verksamhetsmiljöer som sin verksamhetsmiljö, och då får hen internationell
erfarenhet av tolkbranschen. I de fördjupade studierna utvecklar en studerande som
utexamineras som tolk för personer med talhandikapp sin förmåga att uppfatta sakinnehåll,
normer och maktförhållanden i relation till olika metoder och kontexter samt sina
yrkesövergripande samarbetsfärdigheter.
Mångformig tolkning för olika klientgrupper: Efter att studeranden slutfört
studierna kan hen utnyttja metoder som används med klienter inom olika klientgrupper
(personer med nedsatt hörsel, personer med förvärvad dövhet samt dövblinda) på ett
mångsidigt sätt, och hen kan fungera som tolk för klienter inom olika klientgrupper med
fokus på klienten och situationen och på ett ändamålsenligt sätt som främjar delaktighet
och kommunikation och respekterar klientens självbestämmanderätt.
Skrivtolkning och språklig tillgänglighet: En studerande som slutfört studierna kan
fungera som tolk inom språket i situationer där tolkning av auditiv information görs genom
skrift. Studeranden kan skriva snabbt och kan dra nytta av teknologi inom översättningen
och tolkningen. Förutom grundläggande kunskaper och färdigheter kan studeranden välja
övningar på något annat språk än finska i enlighet med sina egna intressen. Undervisningen
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och uppgifterna görs dock på finska.
Rekommenderad tidpunkt: år 4.
De fördjupade tolkstudierna består av följande studieperioder:
•
•
•

SY02.100 Tolkningsforskning 5 sp
SY02.200 Differentierande fördjupade studier 15 sp (3 x 5 sp)*
SY02.300 Tolkning: Utvecklande praktik, 10 sp

*De differentierande fördjupade studierna, tre studieperioder om 5 sp, fördjupar
studerandens yrkeskompetens i den riktning som eftersträvas.
De fördjupade studierna kan göras i antingen en inhemsk eller internationell
verksamhetsmiljö.
Utbudet av fördjupade studier kan variera från år till år.
Tabell: Fördjupade tolkningsstudier (SY02 Tolkning)
Gemensam för alla

SY02.100 Tolkningsforskning 5 sp

Betoning av fördjupade
studier

SY02.200 Differentierande fördjupade studier 15 sp (3 x 5
sp)

Tolkning
(studeranden väljer tre
helheter om 5 sp)

•
•
•
•
•

Mångformig
tolkning för
olika
klientgrupper

•
•
•

Skrivtolkning och
språklig
tillgänglighet

•
•
•

SY02.201 Tolkning och arbetsspråk/metoder 5 sp
SY02.202 Internationell kompetens inom
tolkningsbranschen 5 sp
SY02.203 Att teckna i internationella sammanhang 5 sp
SY02.204 Tolkning i internationella
miljöer 5 sp
SY02.206 Tecknat tal och tolkning för klienter med
nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet 5 sp
SY02.205 Handledning, beskrivning och
socialhaptisk kommunikation 5 sp
SY02.206 Tecknat tal och tolkning för klienter med
nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet 5 sp
SY02.207 Mångfalden inom dövblindtolkning 5
sp
SY02.208 Introduktion till skrivtolkning 5 sp
SY02.209 Det talade och skriftliga språkets struktur
samt tolkning inom språket 5 sp
SY02.210 Skrivtolkning och teknologi 5 sp

SY02.300 Tolkning: Utvecklande praktik
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SY02.100 Tolkningsforskning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan söka forskningsdata som berör yrkesområdet genom att utnyttja
källkritik och kan göra ett expertanförande om informationen hen skaffat på
sina arbetsspråk
• kan identifiera och sprida tyst kunskap och expertis
• kan identifiera och bedöma sociala och kulturella faktorer som påverkar tolkningen
och situationen som tolkas
• kan producera en noggrann analys av ett tolkat uppdrag med hjälp av en
teoretisk referensram.
Innehåll:
Under studieperioden behandlas publikationer som berör tolkningsforskning. Studeranden
stärker sina färdigheter i informationssökning och sin förmåga att argumentera, diskutera
och sprida information beträffande sin yrkeskompetens på sina arbetsspråk. Studeranden
kan betona studieperiodens innehåll i enlighet med sin kompetensprofil (t.ex. tolkning för
dövblinda eller personer med talhandikapp).
Bland de sociala faktorerna som påverkar tolkningen behandlas särskilt att föra ordet,
att tala på varandra och maktutövning. Vad gäller kulturella faktorer koncentrerar vi
oss särskilt på att bedöma hur kulturella skillnader påverkar situationen som tolkas.
SY02.200 Differentierande fördjupade studier 15 sp (3 x 5 sp)
Följande studieperioder utgör differentierande fördjupade studier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SY02.201 Tolkning och arbetsspråk/metoder 5 sp
SY02.202 Internationell kompetens inom tolkningsbranschen 5 sp
SY02.203 Att teckna i internationella sammanhang 5 sp
SY02.204 Tolkning i internationella miljöer 5 sp
SY02.205 Handledning, beskrivning och socialhaptisk kommunikation 5 sp
SY02.206 Tecknat tal och tolkning för klienter med nedsatt hörsel eller förvärvad
dövhet 5 sp
SY02.207 Mångfalden inom dövblindtolkning 5 sp
SY02.208 Introduktion till skrivtolkning 5 sp
SY02.209 Det talade och skriftliga språkets struktur samt tolkning inom språket 5 sp
SY02.210 Skrivtolkning och teknologi 5 sp

Av dessa väljs tre studieperioder om 5 sp i enlighet med den betoning som valts. I
följande tabell kommer det fram vilka differentierande fördjupade studier hör till vilken
betoning.
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Tabell: Differentierande fördjupade studier enligt betoning:
Betoning av fördjupade
studier
Tolkning
(studeranden väljer tre
helheter om 5 sp)

SY02.200 Differentierande fördjupade studier 15 sp (3 x 5
sp)
•
•
•
•
•

Mångformig
tolkning för
olika
klientgrupper

•
•
•

Skrivtolkning och
språklig
tillgänglighet

•
•
•

SY02.201 Tolkning och arbetsspråk/metoder 5 sp
SY02.202 Internationell kompetens inom
tolkningsbranschen 5 sp
SY02.203 Att teckna i internationella sammanhang 5 sp
SY02.204 Tolkning i internationella
miljöer 5 sp
SY02.206 Tecknat tal och tolkning för klienter med
nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet 5 sp
SY02.205 Handledning, beskrivning och
socialhaptisk kommunikation 5 sp
SY02.206 Tecknat tal och tolkning för klienter med
nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet 5 sp
SY02.207 Mångfalden inom dövblindtolkning 5
sp
SY02.208 Introduktion till skrivtolkning 5 sp
SY02.209 Det talade och skriftliga språkets struktur
samt tolkning inom språket 5 sp
SY02.210 Skrivtolkning och teknologi 5 sp

SY02.201 Tolkning och arbetsspråk/metoder 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan reflektera över språket hen producerar under tolkningen, i synnerhet på
sociolingvistisk och pragmatisk nivå, samt utveckla sin språk- och
kulturmedvetenhet och sina språkkunskaper
• kan anpassa sina arbetsspråk/-metoder så att de passar olika situationer
• behärskar terminologin inom ett specialområde hen valt och kan
anpassa sitt språk/sin metod inom kontexten för ett
specialområde hen valt
• kan använda lämpligt språk/en lämplig metod och tolkningsmetod i olika
tolkuppdrag
• kan bedöma tolkningen hen producerar kritiskt och utnyttja observationerna hen
gör för att utveckla sin tolkningskompetens.
Innehåll:
Specialområdets terminologi och kontext som bearbetas under studieperioden kan till
exempel vara kyrkan och andlig terminologi, seminarier och akademiskt teckenspråk,
idrott eller teater. Under studieperioden gör vi många tolkningsövningar och
analyserar de arbetsspråk och metoder som används. Tolkningen som produceras
under övningarna bedöms bl.a. beträffande innehållsmässig motsvarighet, lämplighet,
begriplighet samt språkriktighet.
Under studieperioden utvecklar studeranden sin kompetens i att variera
arbetsspråk/metoder. Genomförandet av studieperioden planeras individuellt tillsammans
med den lektor/mentor som ansvarar för studieperioden.
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SY02.202 Internationell kompetens inom tolkningsbranschen 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan beskriva minoritetsspråkens gemenskaper, verksamhetsmiljöer och
organisering på global nivå
• känner till de internationella texterna som definierar de dövas ställning och kan
beskriva förhållandena mellan dövsamhället och den internationella
handikapprörelsen
• kan beskriva invandrares situation (särskilt för invandrare med
funktionsnedsättning) och verksamhetsmiljöer i Finland
• kan jämföra och beskriva tolkarnas organisering samt tolkarnas professionella
samfunds aktuella mål och verksamhetsmiljöer på global nivå
• kan agera på ett professionellt sätt och kommunicera på ett sätt som väcker
förtroende i flerspråkiga och multikulturella miljöer och bilda internationella
nätverk
• följer med och kan analysera internationella evenemang och diskussioner samt
den internationella utvecklingen inom den egna branschen.
Innehåll:
Studeranden kan betona studieperiodens innehåll i enlighet med sin kompetensprofil
(t.ex. tolkning för personer med dövblindhet eller talhandikapp). Studieperiodens mål är
att studeranden ska identifiera verkningarna och möjligheterna i tolkbranschens
internationella utveckling.
SY02.203 Att teckna i internationella sammanhang 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan granska det internationella tecknandets politiska och lingvistiska ställning på ett
kritiskt sätt
• känner till de lingvistiska och kulturella skillnaderna mellan teckenspråk runt om i världen
• kan kommunicera i internationella sammanhang med hjälp av de
överenskomna tecken, strukturer och strategier som används under
internationella evenemang för döva
• kan tillämpa och utveckla sina språkkunskaper i flerspråkiga och multikulturella miljöer
• kan använda internationella tecken och gester samt teckna visuellt och
pantomimiskt för att berika det språkliga budskapet
• förstår texter om bekanta ämnen som produceras med internationella tecken.
Innehåll:
I samband med internationella tecken är målet att studeranden ska kunna dra nytta av
multimodala resurser då hen uttrycker sig. Under studieperioden bekantar vi oss med olika
teckenspråk.
SY02.204 Tolkning i internationella miljöer 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till de tolkningstekniker och teknologier som används i
internationella miljöer och kan tillämpa dem enligt sin egen kompetens
• kan beskriva det internationella tecknandets möjligheter och begränsningar i tolkningen
• kan bedöma det engelska språkets betydelse för internationella tecken i
tolkningen på ett kritiskt sätt
• kan tillämpa och utveckla sina tolkningsfärdigheter i flerspråkiga och
multikulturella miljöer
• kan anpassa sin användning av arbetsspråken i enlighet med klientens språkliga och
kulturella behov
• kan utnyttja sina färdigheter i internationellt tecknande och multimodala
resurser i tolkningen.
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Innehåll:
Arbetsspråken och -metoderna fastställs separat för varje studerande.
SY02.205 Handledning, beskrivning och socialhaptisk kommunikation 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera maktutövningens närvaro i tolkens arbete och handla
på ett sätt som stöder och respekterar klientens självbestämmanderätt
• kan ledsaga på ett tryggt sätt i varierande miljöer genom olika metoder och dra
nytta av kroppsliga budskap under ledsagandet
• kan beskriva olika objekt, situationer och miljöer på ett sätt som är ändamålsenligt
ur individens, verksamhetens och kontextens perspektiv
• känner till metoder för flerformig beskrivning och beskrivning genom flera sinnen
• känner till grunderna i socialhaptisk kommunikation och dess möjligheter som en
del av tolkningen samt kan använda olika socialhaptiska
kommunikationsmetoder på ett sätt som är ändamålsenligt ur individens och
situationens perspektiv
• kan använda olika metoder för att förtydliga talet på ett sätt som är
ändamålsenligt ur individens och situationens perspektiv
• känner till hjälpmedel för hörseln och synen och kan beakta användningen av dessa
i sin verksamhet. Innehåll:
Under den här studieperioden övar vi på ledsagande, beskrivning, socialhaptisk
kommunikation samt olika metoder för att förtydliga talet (t.ex. att upprepa talet,
bokstavera, visa var i texten man befinner sig samt att rita versaler i personens handflata).
Under studieperioden fördjupar studeranden sin förståelse för olika klientgruppers
mångfald; studeranden förstår och kan definiera individuella, gemenskapliga, språkliga och
kulturella drag, begränsningar och krav som relaterar till olika klientgrupper och som
påverkar tolkens verksamhet. Under coachningen kommer man överens om olika lärmiljöer
och arbetsformer genom vilka studieperiodens mål uppnås.
SY02.206 Tecknat tal och tolkning för klienter med nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till arbetsgrupperna som använder tecknat tal
• vet och kan beskriva de centrala elementen och variationerna i tecknat tal
• kan kommunicera med olika klienter genom tecknat tal med hjälp av flera
kanaler
• kan planera och producera en tydlig, begriplig och sammanhängande text genom
tecknat tal
• kan översätta olika typers texter till tecknat tal med hänsyn till
målgruppen
• kan tolka från och till tecknat tal
• kan analysera hur begripliga texten hen producerat på tecknat tal och tolkningen är
samt deras struktur.
Innehåll:
Under studieperioden utvecklar studeranden sin kompetens i att producera tecknat tal
samt att producera en tolkning till tecknat tal. Vid studieperiodens slut gör studeranden
ett slutprov i att tolka för klienter med nedsatt hörsel och med förvärvad dövhet.
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SY02.207 Mångfalden inom dövblindtolkning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till orsaker för dövblindhet, nedsatt hörsel och förvärvad dövhet samt deras
påföljder ur kommunikations- och tolkningsperspektiv, och hen kan beakta
orsakernas individuella inverkan när hen fungerar som tolk
• känner till och kan beakta den funktionella synens och hörselns betydelse för
individens funktionsförmåga och kommunikation samt för tolkningen
• kan producera taktilt teckenspråk i en interaktionssituation
• känner till principerna för att teckna och tolka inom ett begränsat synfält
• kan producera en taktil tolkning och en tolkning inom ett begränsat synfält
• förstår tolkningen som en helhet och kan fundera på tolkningens möjligheter på ett
sätt som beaktar individuella behov samt erbjuda klienten olika möjligheter.
Innehåll:
Under studieperioden får studeranden en uppfattning om vilka utmaningar det har i olika
skeden av livscykeln att bli dövblind, få nedsatt hörsel eller att bli döv. Studeranden lär sig
metoder för att beakta klientens individuella behov i interaktionssituationer. Studeranden
förstår och kan beskriva hurdana krav tolkning för olika slags klienter med hörsel- och
synskador samt dövblinda klienter (språk, beskrivning och ledsagande) ställer på tolkens
arbete.
Arbetsspråken/metoderna under studieperioden är bl.a. finska, teckenspråk, tecknat tal,
klarspråk och socialhaptisk kommunikation.
SY02.208 Introduktion till skrivtolkning 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till skrivtolkens klientgruppers och de olika
verksamhetsmiljöernas mångfald
• känner till och kan analysera interaktionsparternas olika behov, mål och
förväntningar
• kan granska skrivtolkens arbete och uppgifter, göra observationer om dem och
diskutera sina observationer
• känner till teamtolkningspraxis som relaterar till skrivtolkens arbete
• behärskar tiofingerssystemet
• kan höja sin skrivhastighet på ett ändamålsenligt sätt.
SY02.209 Det talade och skriftliga språkets struktur samt tolkning inom språket 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till språkets regionala, registerspecifika och tidsbaserade variation och kan
använda ett register som passar situationen i sin skrift
• vet vad textens kohesion och koherens är och kan utvärdera texters strukturella och
innehållsmässiga enhetlighet
• kan beskriva kommunikationens pragmatik och kontextualitet
• kan beskriva icke-språkliga, visuella och auditiva fenomen för olika klientgrupper
• kan producera skrivtolkning på lättläst språk.
SY02.210 Skrivtolkning och teknologi 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• behärskar programvarorna och apparaterna som används i skrivtolkning
• känner till olika taligenkänningsapparater och -program
• kan tolka en audiovisuell inspelning till text
• kan använda teknologi som passar en enskild situation på ett kreativt och motiverat sätt
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• känner till textningsprinciperna och behärskar grunderna i programtextning
• kan tillämpa tjänstedesign och produktifiering i skrivtolkningen. Innehåll:
Vad beträffar textning behandlar grunderna även skriftlig beskrivande tolkning.
SY02.300 Tolkning: Utvecklande praktik 10 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan tillämpa tolkens yrkesetiska tankesätt i samband med
problemlösning och beslutsfattande samt utföra tolkarbetet med ett
undersökande arbetssätt
• behärskar ett klientfokuserat arbetssätt och tolkens uppgift att möjliggöra
kommunikationen
• kan analysera särdragen i tolkning för olika klientgrupper och vet vilka
yrkesfärdighetskrav arbetet med olika klientgrupper förutsätter
• kan samarbeta med organisationer som representerar olika klientgrupper, experter,
klienter, aktörer och tolkar på ett etiskt hållbart sätt, och kan vi behov ge ett
expertanförande om sitt arbete
• kan förbereda sig och agera på ett sätt som är ändamålsenligt ur olika
tolkuppdrags perspektiv och beakta verksamhetsmiljöerna,
verksamhetskulturerna och klienternas individuella behov
• kan analysera, planera och beskriva tolkningsarrangemang som genomförs i olika
verksamhetsmiljöer
• kan producera en tolkning som främjar interaktion i olika
kommunikations- och interaktionssituationer
• kan reflektera över och realistiskt utvärdera sin kompetens och verksamhet
samt behandla och dra nytta av responsen hen fått om sitt arbete för att utveckla
sin kompetens.
Innehåll:
Praktiken utvecklar studerandens förmåga att vårda sina arbetsspråk/-metoder.
Praktikens innehåll varierar enligt vilken betoning studerandens fördjupade studier har:
tolkning, tolkning för personer med talhandikapp, mångformig tolkning för olika
klientgrupper eller skrivtolkning och språklig tillgänglighet. Betoningen påverkar såväl
praktikens innehåll som dess tidpunkt och verksamhetsmiljöer.
Studeranden kan till exempel genomföra praktiken i internationella
verksamhetsmiljöer. Då kan praktikens fokus vara bl.a. tolkning för invandrare eller
tolkning av interaktion mellan experter samt tolkens verksamhet i flerspråkiga
situationer. En internationell verksamhetsmiljö kan vara i hemlandet eller utomlands.
Lärmiljö: Praktik (10 sp) Praktikens innehåll enligt betoning.
Tolkning: Under praktiken lär sig studeranden att använda ett lämpligt språk och
kommunikationssätt samt lämpliga tolkningsmetoder i olika tolkuppdrag, att dra nytta av
multimodala tolkningsmetoder, samt att välja metoder av interaktion genom flera kanaler
som lämpar sig för situationen. Genom praktiken lär sig studeranden känsla för och
förmåga att läsa situationen när hen arbetar med olika slags klienter. Studerandens
kunskap om klienternas olika kommunikationsbehov och -metoder fördjupas. Vid
praktikens slut kan studeranden agera på ett professionellt sätt som väcker förtroende och
fungera som tolk i en interaktionssituation på ett sätt som stöder klientens
självbestämmanderätt, delaktighet och aktivitet.
Mångformig tolkning för olika klientgrupper: Under studieperioden fördjupar
studeranden sin kunskap om övergångsfasens utmaningar ur tolkningens perspektiv
som förändringar beträffande syn och hörsel medför. Studeranden lär sig att beakta
variationer i den funktionella hörseln och synen när hen arbetar i olika
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verksamhetsmiljöer. Ur tolkuppdragens perspektiv lär sig studeranden att använda ett
lämpligt språk och kommunikationssätt samt lämpliga tolkningsmetoder, att dra nytta av
multimodala tolkningsmetoder, samt att välja metoder av interaktion genom flera kanaler
som lämpar sig för situationen. Under praktiken fördjupar studeranden sin kompetens i
tolkning av tecknat tal, tolkning för ett begränsat synfält, taktiltolkning samt olika metoder
som stöder och ersätter talet. Dessutom fördjupar studeranden sin kompetens i att ledsaga,
beskriva och använda socialhaptisk kommunikation. Studerandens förmåga att beakta
klientfokusen i sin verksamhet och att erbjuda olika alternativ enligt situationen utvecklas. I
slutet av praktiken ger studeranden prov på tolkning för en dövblind klient.
Skrivtolkning och språklig tillgänglighet: I slutet av praktiken vet studeranden
skrivtolkens uppgifter och kan fungera som skrivtolk och främja språklig tillgänglighet i
olika verksamhetsmiljöer och teamtolkningskombinationer.
Studeranden kan använda olika apparater och hjälpmedel som utnyttjas inom
skrivtolkning och språklig tillgänglighet. Efter praktiken känner studeranden till den lista
på förkortningar som skrivtolkar använder samt professionella specialtecken och tekniska
skrivsätt och kan använda dessa i sitt arbete. På basis av sin personliga kompetens kan
studeranden dra nytta av tecken, teckenspråk eller någon annan metod eller talat språk
under mötet med klienten. I slutet av praktiken gör studeranden ett slutprov i
skrivtolkning.

STUDIER I UTVECKLINGSVERKSAMHET 30 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt: år 2–4.
Studieperioder som ingår i helheten:
• KT01 Utvecklingsarbetets metoder 5 sp
• KT02 Undersökande utvecklingsverksamhet 5 sp
• KT03 Utvecklingsverksamhetens praxis 5 sp
• KT04 Lärdomsprov 15 sp
Under studierna i utvecklingsverksamhet lär sig studeranden att tillämpa forsknings- och
utvecklingsmetoder i sitt eget professionella arbete. Hen kan identifiera utvecklingsbehov i
både verksamhetssätt och verksamhetsstrukturer och söka motiverade lösningar till dessa.
Studeranden känner till forsknings- och utvecklingsarbetets etiska grundprinciper och
förstår vilken betydelse kritiska och mångsidiga data har inom utvecklingsverksamheten.
Studeranden kan tillämpa gemenskapliga arbetssätt för att organisera och förvalta
utvecklingsprocessen. Studieperioderna tränar också studerande i att ha hand om sin egen
lärdomsprovprocess och att använda de metoder som tillämpas i processen.
Studierna i utvecklingsverksamhet utgör en helhet som genomförs med arbetslivsfokus.
Lärdomsprovet kan också integreras i övriga fördjupade studier. För det praktiska
genomförandet av studierna strävar man efter att hitta genomförandesätt som stöder
gemenskapligt lärande, även vad gäller lärdomsprovet.
KT01 Utvecklingsarbetets metoder 5 sp
* Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera behoven att utveckla verksamhetssätt och kan
utarbeta en utvecklingsplan
• kan tillämpa gemenskapliga metoder för utvecklingsverksamhet
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•

kan planera och genomföra en enkät, intervju eller observation samt analysera
materialet som samlats in på det här sättet på grundläggande nivå
• kan planera och genomföra en liten utvärdering
• kan tillämpa källkritik och handla på ett etiskt hållbart sätt i
utvecklingsverksamheten.
Innehåll:
Under studieperioden bekantar vi oss med forsknings- och utvecklingsmetoder och
deras tillämpning i praktiken. Dessutom lär vi oss att förstå forskningsetikens och
källkritikens betydelse för den praktiska forsknings- och utvecklingsverksamheten.
Studieperioden kan genomföras med fokus på arbetslivet.
KT02 Undersökande utvecklingsverksamhet 5 sp
* Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera utvecklingsbehov i verksamhetsstrukturerna och planera
en utvecklingsprocess
• kan motivera utvecklingsarbetets betydelse i sitt yrke och inom sin bransch
• kan tillämpa det forskande utvecklingsarbetets arbetssätt och metoder
• kan bedöma verksamhetens inverkan och motivera
effektivitetsbedömningens betydelse
• kan rapportera om utvecklsingsverksamhetens olika skeden och resultat
på ett tydligt sätt. Innehåll:
Det viktigaste under den här studieperioden är att stärka studerandens
metodiska kompetens och behärskande av utvecklingsprocessen. Under
studieperioden fördjupas studerandens kompetens från en nivå där man
utvecklar verksamhetssätt till en nivå där man utvecklar verksamhetsstrukturer.
Vi strävar efter att genomföra uppgifterna som relaterar till studieperioden med fokus på
arbetslivet.
KT03 Utvecklingsverksamhetens praxis 5 sp
* Kompetensmål
Studeranden:
• kan motivera delaktighetens betydelse i den gemenskapliga
utvecklingsverksamheten och kan utföra gemenskapliga utvecklingsprocesser
• kan använda olika informationskällor på ett mångsidigt sätt då hen bygger upp
kunskapsbasen för utvecklingsverksamheten
• kan motivera sina synpunkter och utvecklingsverksamhetens resultat på ett kompetent sätt
• kan skriva klara experttexter
• kan ge och ta emot konstruktiv respons och utvärdera sin egen verksamhet.
Innehåll:
Studeranden kan tillämpa inkluderande verksamhetssätt i utvecklingsprocessen. Hen
fördjupar sin metodiska kompetens och kan handla på ett sätt som stärker gemenskapen.
Dessutom kan hen argumentera på ett kompetent sätt och uttrycka sina åsikter tydligt både
i tal och skrift.
Studieperioden genomförs med fokus på arbetslivet, och den kan kopplas till
studerandens eller en studerandegrupps lärdomsprov.
KT04 Lärdomsprov 15 sp *
Kompetensmål
Studeranden:
• kan utveckla arbetslivets praxis på ett konkret sätt
• kan tillämpa utvecklingsarbetets metoder i arbetsuppgifter inom den egna branschen
• kan utnyttja inhemska och internationella informationskällor
• kan skriva klara experttexter
• kan tillämpa resultaten från utvecklingsarbete i arbetslivet.
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Innehåll:
Närmare anvisningar beträffande lärdomsprovets innehåll, bedömning och
genomförande finns i lärdomsprovshandboken.

VALBARA STUDIER 15 sp (Profil 1 och 2)
Rekommenderad tidpunkt/Profil 1: år 1, 2 och 4.
Rekommenderad tidpunkt/Profil 2: år 1, 3 och 4.
De rekommenderade tidpunkterna baserar sig på en jämn fördelning av
studiebelastningen. Om studeranden så vill kan hen genomföra valbara studier vid en
tidpunkt som hen anser vara lämplig.
Tolkningens utbildningsspecifika valbara studier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördjupande av tolkens kompetens 2–15 sp
Få grepp om det finska teckenspråket 2 sp
Få grepp om tecknat tal 2 sp
Finlandssvenskt teckenspråk 5–20 sp
Inblick i andra tecknade språk 2–5 sp
Litteraturcirkel 5 sp
Få grepp om teckenspråkstolkning 2 sp
Få grepp om att tolka för klienter med nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet 2 sp
Få grepp om att tolka för dövblinda klienter 2 sp
Få grepp om skrivtolkning 2 sp

Genom de valbara studierna stärker studeranden sin yrkeskompetens och/eller skaffar nya
perspektiv på sin yrkeskompetens. Som valbara studier kan man till exempel välja Humaks
gemensamma valbara studier, utbildningsspecifika valbara studier och/eller övriga studier
som stärker studerandens kompetens från bl.a. Humaks eller andra högskolors utbud i
hemlandet eller utomlands.
Följande, utbildningens egna valbara studier kommer att erbjudas i enlighet med det
separata studieutbudet. Utbudet av valbara studier kan variera från år till år.
Fördjupande av tolkens kompetens 2–15 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan planera, förbereda, genomföra, utvärdera och rapportera om en
utvecklingsuppgift som fördjupar hens yrkeskompetens
• identifierar sin roll och uppgift, är medveten om gränserna för sin
arbetsbeskrivning, och tar ansvar för sin verksamhet
• kan granska utvecklingsuppgiften ur olika perspektiv och identifiera
alternativa verksamhetssätt samt välja de verksamhetssätt som är mest
ändamålsenliga med tanke på helheten.
Innehåll:
Studeranden ställer upp inlärningsmål för studieperioden i enlighet med sina personliga
behov. Man kommer överens om genomförandet av studieperioden tillsammans med
mentorn. Uppgiftshelheten kan till exempel höra ihop med studier i yrkesspråken,
tolkning, multimodal interaktion, översättning, pedagogik och/eller språk och kultur.
Arbetsbeskrivningens gränser ska identifieras enligt vilken uppgift man utför, t.ex. som
tolk, tolkkoordinator, kommunikationshandledare, arrangör för ett evenemang,
projektanställd, rapportör eller översättare. Studieperioden kan genomföras i både en
inhemsk och internationell och/eller mångkulturell verksamhetsmiljö. Antalet
studiepoäng varierar
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i enlighet med uppgiftshelhetens omfattning (2–15 sp, fler vid behov). Studieperiodens
lärmiljö kan vara t.ex. praktik, projekt- och/eller webbmiljö.
Få grepp om det finska teckenspråket 2 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till inlärningsstrategier för visuellt och kroppsligt språk
• kan grundläggande tecken och fraser som berör hens eget liv
• klarar av enkla, bekanta vardagliga samtal på teckenspråk med stöd av
olika kanaler och flerspråkiga resurser
• kan använda ordböcker och andra material på teckenspråk som stöd för lärandet.
Få grepp om tecknat tal 2 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till grunderna i tecknat tal
• kan grundläggande tecken som berör hens eget liv
• klarar av enkla, bekanta vardagliga samtal med stöd av tecknat tal samt olika
kanaler och flerspråkiga resurser
• kan använda ordböcker och andra tecknade material som stöd för lärandet.
Finlandssvenskt teckenspråk 5–20 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan beskriva fenomen som relaterar till språkets utrotningshotade ställning samt språkets
återupplivande
• kan beskriva det finlandssvenska teckenspråkets särdrag, variationer och
språkgemenskap
• kan planera utvecklingen av färdigheter i det finlandssvenska teckenspråket och
bedöma sina språkkunskaper
• kan analysera andra språks inverkan på det finlandssvenska teckenspråket
• behärskar det finlandssvenska teckenspråket enligt sina egna kompetensmål på
nivå A1, A2 eller B2.
Innehåll:
Studieperiodens omfattning i studiepoäng är ju större desto högre nivå studeranden siktar
på i sina språkkunskaper. Det rekommenderas att studeranden när hen inleder
studieperioden redan behärskar något annat teckenspråk på minst nivå A2. Under studierna
betonas självstyrning och att bygga nätverk med det finlandssvenska dövsamhället.
Studieperioden ordnas inte varje år.
Inblick i andra tecknade språk 2–5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till grunderna i ett tecknat språk som är främmande för hen eller grunderna i
internationella tecken
• kan diskutera ämnen som berör hens egen vardag på sitt nya teckenspråk
• klarar av enkla, bekanta vardagliga samtal på teckenspråk med stöd av
olika kanaler och flerspråkiga resurser
• kan använda ordböcker och andra material på teckenspråk som stöd för lärandet.
Litteraturcirkel 5 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• känner till olika sätt att läsa
• känner till begrepp som hör ihop med att läsa och tolka litteratur
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•
•

känner till skönlitterära inriktningar och stilar
känner till skönlitteraturens betydelse som en del av det kulturella och
gemenskapliga arvet och världsbilden.

Innehåll:
Litteratur läses och analyseras ensam eller i grupp.
Få grepp om teckenspråkstolkning 2 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan förbereda sig för ett tolkuppdrag på ett ändamålsenligt sätt
• kan tolka väl och flytande från ett tecknat språk till ett talat språk
• kan tolka väl och flytande från ett talat språk till ett tecknat språk
• kan identifiera och analysera styrkor i sin tolkningsprocess samt de
utvecklingsobjekt med hjälp av vilka hens förmåga att tolka till teckenspråk
och/eller ett talat språk förbättras.
Innehåll:
Studeranden övar på tolkning i enlighet med personliga behov med målet att ta ett
slutprov i teckenspråkstolkning (slutprovet för studieperioden Tolkning 11) med minst
goda kunskaper och färdigheter, vitsord 3 (tre).
Få grepp om att tolka för klienter med talhandikapp 2 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera och analysera styrkor i sin tolkningsprocess samt de
utvecklingsobjekt med hjälp av vilka hens förmåga att tolka för klienter med
talhandikapp förbättras.
• kan tolka för klienter med talhandikapp och beakta de metoder och
kommunikationshjälpmedel som hen använder.
Innehåll:
Studeranden övar på tolkning i enlighet med personliga behov med målet att ta ett slutprov
i tolkning för klienter med talhandikapp (slutprov i studieperioden TU14p2 Yrkespraktik 4:
Fördjupad tolkningspraktik inom talhandikappsektorn) med minst goda kunskaper och
färdigheter, vitsord 3 (tre).
Få grepp om att tolka för klienter med nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet 2 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera och analysera sina styrkor samt de utvecklingsobjekt med hjälp av
vilka hens förmåga att tolka för klienter med nedsatt hörsel och förvärvad dövhet
förbättras
• kan tolka till tecknat tal
• kan tolka tecknat tal.
Innehåll:
Studeranden övar på tolkning av och/eller till tecknat tal i enlighet med personliga
behov med målet att ta ett slutprov i tolkning för klienter med nedsatt hörsel eller
förvärvad dövhet (slutprov i studieperioden Tecknat tal och tolkning för klienter med
nedsatt hörsel eller förvärvad dövhet) med minst goda kunskaper och färdigheter,
vitsord 3 (tre).
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Få grepp om att tolka för dövblinda klienter 2 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera och analysera sina styrkor samt de utvecklingsobjekt med hjälp av
vilka hens förmåga att tolka för dövblinda klienter förbättras
• kan tolka för en dövblind klient på det språk/med den metod hen använder
• kan ledsaga på ett tryggt sätt
• kan beskriva på ett sätt som är ändamålsenligt med tanke på de önskemål
klienten framfört och hens aktivitet.
Innehåll:
Studeranden övar på att tolka för dövblinda klienter i enlighet med personliga behov med
målet att ta ett slutprov i tolkning för dövblinda klienter (slutprov i studieperioden
Tolkning: Utvecklande praktik/Mångformig tolkning för olika klientgrupper)
med minst goda kunskaper och färdigheter, vitsord 3 (tre).
Få grepp om skrivtolkning 2 sp
Kompetensmål
Studeranden:
• kan identifiera och analysera sina styrkor samt de utvecklingsobjekt med hjälp av
vilka hens förmåga att skrivtolka förbättras
• behärskar skrivtolkning.
Innehåll:
Studeranden övar på skrivtolkning i enlighet med personliga behov med målet att ta ett
slutprov i skrivtolkning (slutprovet för studieperioden Tolkning: Utvecklande
praktik/Skrivtolkning och språklig tillgänglighet) med minst goda kunskaper och
färdigheter, vitsord 3 (tre).
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BILAGA 1. Kompetenser inom tolkbranschen
KOMPETENSER INOM TOLKBRANSCHEN
TOLKENS PROFESSIONELLA KOMPETENS
Studeranden:
• har tagit till sig principerna i tolkverksamhet och översättningsarbete av hög
kvalitet och kan agera enligt dem
• kan analysera uppdrag och sin professionella kompetens samt använda sin
erfarenhet för att utveckla sin yrkeskompetens
• förstår tolkens uppgift inom olika uppdrag
• kan fungera som företagare inom tolknings- och översättningsbranschen
• känner till tolktjänstsystemet som en helhet och kan fungera som en del av det
• kan arbeta inom olika arbetsgemenskaper och klientkontexter på ett
professionellt och yrkesetiskt sätt
• kan bedöma och hantera arbetets belastning och fatta beslut i sitt arbete som är
motiverade med tanke på orken i arbetet.
TOLKNINGSFÄRDIGHETER OCH KUNSKAP I ARBETSSPRÅKEN
Studeranden:
• kan uppfatta både tolknings- och översättningsuppdrag som en helhet
• känner till tolk-, översättnings- och terminologiarbetets viktigaste teoretiska
och praktiska utgångspunkter och kan tillämpa dem i tolkens arbete
• kan använda tolkningsmetoder på det sätt som krävs av uppdraget
• kan reagera snabbt och fatta beslut som är professionellt motiverade när hen utsätts för
press
• kan använda de viktigaste teknikerna för tolkarbetet
• kan använda de viktigaste tekniska redskapen för tolkarbetet och kan lära sig nya
tekniska lösningar
• behärskar sina arbetsspråk och de kommunikationsmetoder som klienterna
använder i enlighet med de krav som ställs av arbetsuppgifterna
• kan använda arbetsspråkens variationer och konventioner på den nivå som
krävs av uppdraget.
KOMMUNIKATIONS- OCH INTERAKTIONSFÄRDIGHETER
Studeranden:
• förstår de centrala faktorerna som berör en fungerande interaktion och olika
slags kommunikationssituationer
• kan agera inom en flerspråkig kommunikationssituation och ta ansvar för en
lyckad kommunikation
• förstår den institutionella interaktionens särdrag och kan agera på det sätt
som kontexten kräver.
KULTUR- OCH VERKSAMHETSMILJÖKOMPETENS
Studeranden:
• känner till de viktigaste verksamhetsmiljöerna ur tolkens perspektiv
• förstår de kulturella faktorer som berör varje situation och kan agera enligt dem
• förstår skillnader mellan olika kulturer och språkvärldar och kan lösa problem som
uppstår på grund av dessa skillnader i tolkningen och översättningen
• kan lägga märke till interaktionsproblem som orsakas av kulturella skillnader och
statusskillnader och lösa dem på ett professionellt motiverat sätt.

