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Tell-Us
Arvsfondsprojektet Tell-Us syfte är att ge teckenspråkiga elever  
med utvecklingsstörning det elevinflytande de har rätt till.  

Vi har träffat teckenspråkiga gymnasieelever med utvecklingsstörning  
och intervjuat dem om skolan, hemmet och fritiden. 

Här är en kort sammanfattning med deras svar. Tillsammans med  
svaren finns det några frågor att diskutera tillsammans. 

Vill du läsa fler citat och se filmer från intervjuerna och om vår intervjumetod,  
samtalsmatta, gå in på hemsidan: www.tellusprojektet.se

Magdalena och Maria som tillsammans har drivit Tell-Us projektet.
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”  Jag har som ett paket med känslor 
 i kroppen och i knoppen som är en  
utvecklingsstörning ”



”  Jag har som ett paket med känslor 
 i kroppen och i knoppen som är en  
utvecklingsstörning ”



Kommunikation

vad tycker du?



Vad tycker du om teckenspråk?
”Jag tycker det är bäst med teckenspråk.” 

Kan alla i din närhet teckna?
”Hela min familj är hörande och jag är ensam döv  
och vi fastnar i vår kommunikation ibland.”  

andra berättar

Diskutera

1. Hur vill du kommunicera med andra?  

2. Vad gör du om den du kommunicerar med  
 inte förstår dig? 



Arbetsmiljö

vad tycker du?



Trivs du i skolan?
”Jag trivs i skolan när jag får träffa kompisarna.”

Är det någon som är elak mot dig? 
”Det är en kille, han är lång. Han skrämmer mig och slår  
till mig i ansiktet och på axeln. Då blir jag rädd.”

andra berättar

Diskutera

1. Får du beröm ibland? Av vem? 

2. Är det någon som är elak mot dig?



Lärande

vad tycker du?



Lär du dig något i skolan? 
”Det är viktigt. Att lära sig. Vad händer i världen, vad händer  
i framtiden, vad som händer, det finns massor, på möten,  
i telefon, med lärare. Med teckenspråk kan jag lära mig  
viktiga saker, olika saker.”

Förstår du lärarna? 
”Det är svårt för mig att ta in det de säger, jag förstår inte.  
Det är svårt att förstå svenska. Jag försöker ta in informationen  
men jag förstår inte.”

Diskutera

1. Vad är viktigt att lära sig? 

2. Är det någon person som du inte förstår? 
 Vad beror det på?  
 

andra berättar



Meningsfullhet

vad tycker du?



Vet du vad du ska göra i skolan? 
”När jag kom hit, första året, så var allting svårt och allt  
var nytt. Vilka var lärarna, vilka var assistenterna, skolan  
var stor, och elevhemmet...  ja, allt var nytt. Jag förstod inte  
vad som skulle hända nu. Men nu är jag van, nu vet jag hur  
allt är och vad jag ska göra.”

Vad tänker du om framtiden? 
”Jag är lite orolig för var jag ska bo, för jag vet ju inte det.” 

Diskutera

1. När känner du dig arg, glad, ledsen, orolig eller rädd? 

2. Vem pratar du med om jobbiga och svåra saker? 
 Vem känner du dig trygg med?

andra berättar



Sociala relationer

vad tycker du?



Är det viktigt att ha en kompis? 
”Det är viktigt att ha kompisar för att ha  
någon att prata med.”

Är det bråkigt i skolan? 
”Om det är någon som har knuffat mig så blir jag så klart  
arg och knuffar tillbaka. Så ja, ibland bråkar jag.”

Diskutera

1. Kan du umgås med kompisar när du vill?  

2. Bråkar du med någon ibland? Hur brukar det lösa sig?

andra berättar



Delaktighet 
och inflytande

vad tycker du?



Diskutera

1. Lyssnar andra på dig?  

2. Bestämmer du över ditt liv? 

Får du vara med och bestämma i skolan? 
”Ibland kan jag påverka dem genom att jag säger ifrån, att 
jag inte vill göra det där utan något annat istället för att göra 
samma hela tiden. Då säger jag ifrån bara.”  

När blir du arg? 
”Jag längtar efter mina föräldrar. Men de säger nej, du ska 
inte åka hem. Men jag bestämmer ju själv, jag är vuxen. 
Irriterande.” 

andra berättar



tellusprojektet.se

Vad tycker teckenspråkiga elever med utevecklingsstörning om skolan, 
hemmet och fritiden? Några svar hittar du i den här boken. 

Det finns även några diskussionsfrågor att ställa till sig själv eller andra. 

Arvsfondsprojektet Tell-Us syfte är att ge teckenspråkiga elever med 
utvecklingsstörning det elevinflytande de har rätt till.  


