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Syfte fjärrundervisning

• Ge möjligheter till elever som önskar eller behöver teckenspråk 

som komplement till språk användning.

• Att förstärka och ge kontinuitet för elevernas inlärning och 

utveckling i teckenspråk.

• Identitet



Fjärrundervisning – för vem?

• Elever med hörselnedsättning som är deltidselev på någon av 

de fem specialskolor

• Coda – Barn som har döva/hörselskadad föräldrar

• Teckenspråkssyskon – barn som har döva/hörselskadad 

syskon

• Att vara elev på fjärrundervisning kostar inte hemskolan 

någonting. Hemskolan ansvarar för att se till det finns rum, 

plats och dator med installerad Skype. 

• Eventuellt resurs till elev som behöver hjälp under fjärr lektion.



Nyttan för eleven

• Ökade kunskaper i svenskt teckenspråk

• Ökad språklig medvetenhet 

• Förbättrad språkutveckling 

• Möjlighet att välja språk utifrån situation

• Ökad kunskapsutveckling hos eleverna

• Ökad förmåga, samt möjlighet till fler sociala kontakter



Fjärrundervisning, kort historik

• Startade som projekt 2014

• Byggde upp en studio

• Målgrupp: deltidselever i norra Sverige

• En heltidsanställd teckenspråksutbildare

• Succesiv utökning av målgrupp till deltidselever i övriga landet

• 2017 projekt för att undersöka möjligheter till utvidgning av 

målgrupp, samt utökning och uppbyggnad av fler studios



Fjärrundervisning teckenspråk 2018

• Tre studios, fysiskt placerade på Kristinaskolan i Härnösand

• Tre heltidsanställda teckenspråksutbildare

• Elever från Sunne i söder till Överkalix i norr

• 1-5 elever undervisas samtidigt

• Lektionerna pågår 30-45 minuter 

• Elever erbjuds en lektion per vecka

• 30 elever i fjärrundervisning idag. 

• Utökad målgrupp: Elever som har föräldrar eller syskon som 

har en hörselnedsättning eller är döva



Fjärrundervisning med Oscar

Åk 4, Umeå

Favoritlektion:

Styrelsemöten, 

teckenspråk från 

andra länder.

Favoritreplik:

Jag vet inte



Fjärrundervisning med Liv och Cornelia

• Åk 5-6, från Jämtland

Teckenspråk syskon från höstterminerna -16 och -17

Fjärrelever sedan 16/17



Fjärrundervisning med David och Johanna

• Åk 4 och 5, från Västmanland/Dalarna (deltidselever)



Fjärrundervisning i framtiden

• Inom ramen för språkval

• Betyg i ämnet

• Elevens val

• Modersmålsundervisning

• Studiehandledning



Kontakta oss
Ulrika Wiklander, samordnare fjärrundervisning 

teckenspråk

ulrika.wiklander@spsm.se

Mobil: 010-473 65 62

SMS: 076-149 65 62
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