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”På fjärrundervisningen 
är jag inte ensam om att 
ha en hörselnedsättning. 

Alla har det, och alla  
använder teckenspråk.”

”Jag längtar efter tecken-
språksveckorna. Det är skönt 
att slippa anstränga sig för 

att höra hela tiden.”

TIPS!
Kombinera teckenspråks- 

veckor med fjärrundervisning 
för bästa resultat!
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Teckenspråk är bra att kunna, både för 
dig som har en hörselnedsättning och 
för dig som har syskon eller föräldrar 
som använder teckenspråk. Med tecken- 
språk kan du kommunicera med fler 
människor och få fler valmöjligheter i 
livet – både nu och i framtiden. 

Hos oss på Specialpedagogiska skol-
myndigheten (SPSM) kan du få lära 
dig svenskt teckenspråk, både på våra  
skolor och via din dator. 

Varför teckenspråk?
Det är alltid bra att kunna flera språk. Det gör att du 
kan kommunicera med fler människor och ta del av 
andra kulturer. Dessutom blir du faktiskt smartare av 
att kunna fler språk, eftersom din hjärna får träna på att 
tänka på mer än ett sätt.

Två språk – dubbla möjligheter
Om du är döv eller har en hörselnedsättning handlar det 
dessutom om att du ska kunna hänga med på lektioner-
na i skolan, vara delaktig i samhället på dina villkor och 
kunna använda teckenspråkstolk om du till exempel vill 
studera på universitet i framtiden. 

Genom att lära dig både svenskt teckenspråk och 
svenska kan du själv välja vilket språk du vill använda 
i olika situationer.

En fråga om frihet
Teckenspråket öppnar dörrar till nya kompisar, sam-
manhang och aktiviteter där du inte är beroende av 
teknik för att vara med. Det är helt enkelt någonting du 
har nytta av hela livet.

 

Så lär du dig teckenspråk
Några av de viktigaste sakerna när du ska lära dig ett 
nytt språk är att träffa andra som också använder språ-
ket, och att träna på språket ofta. Det gäller oavsett om 
du ska lära dig svenskt teckenspråk eller något annat 
språk. 

Bästa platsen för teckenspråk
På våra specialskolor använder vi svenskt teckenspråk 
överallt: i klassrummet, på skolgården, i simhallen och 
på fritidsgården. Teckenspråket används av alla – barn, 
elever, lärare och personalen på våra boenden. Det kall-
las för att vi har en teckenspråkig miljö, och det är en av 
de bästa platserna att vara på om du vill lära dig svenskt 
teckenspråk.

Men även om du inte har möjlighet att gå i någon av 
våra specialskolor kan du lära dig svenskt teckenspråk 
hos oss på SPSM. 

Tre vägar till teckenspråk
Det finns tre sätt att lära dig svenskt teckenspråk om du 
inte går på någon av våra specialskolor. 

Få lektioner via din dator
Med fjärrundervisning i teckenspråk kan du få lektioner i 
svenskt teckenspråk en gång i veckan – oavsett var i Sve-
rige du bor. Du träffar din lärare och dina klasskamrater 
i ett virtuellt klassrum.

Fjärrundervisning kan du få om du själv är döv eller 
har en hörselnedsättning, eller om du har syskon eller för-
äldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. 

Kom till specialskolan då och då
Du som är döv eller har en hörselnedsättning och går i 
en grundskola nära ditt hem kan få komma till special-
skolan några dagar eller veckor varje termin för att lära 
dig svenskt teckenspråk och träffa kompisar i en tecken-
språkig miljö. Det kallas för deltidsutbildning eller teck-
enspråksveckor.

Kurser för syskon och CODA
Du som har syskon eller föräldrar som är döva eller har 
en hörselnedsättning kan få komma till specialskolan 
en vecka per termin för att träffa kompisar och lära dig 
svenskt teckenspråk. Det kallas för teckenspråkskurser 
för syskon och teckenspråkskurser för CODA (Children 
Of Deaf Adults). 

Så anmäler du dig
På vår webbplats www.spsm.se hittar du mer information 
om våra erbjudanden och hur du anmäler dig. 




