
Undervisning i svenskt  
teckenspråk för asylsökande
På uppdrag av Migrationsverket erbjuder Iris Hadar 
ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade 
asylsökande i Göteborg, Malmö och Örebro.

När döva och hörselskadade söker asyl i Sverige är det svårt att göra sig för-
stådd och förklara sina flyktingskäl. Man behärskar inte teckenspråk och kan 
inte förstå svenska teckenspråkstolkar. Följden blir att Migrationsverket inte 
kan göra en rättvis och rättssäker bedömning av flyktingskälen.

Genom Migrationsverkets upphandlade utbildning erbjuder Iris Hadar un-
dervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö där den asylsökande 
också får lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när 
man söker asyl.



Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra 
år. Än idag arbetar Iris för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden 
genom att erbjuda funktionsstärkande insatser, integration och matchning. 
Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för 
effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. 
Irisgruppen består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens. 

Utbildningsinnehåll
Det primära syftet med utbildningen är att den asylsökande ska lära sig 
att behärska svenskt teckenspråk så väl att hen själv ska kunna redogöra 
för sina asylskäl. Därutöver är syftet att den asylsökande ska kunna göra sig 
förstådd i mottagningsrelaterade ärenden, inklusive bistånd och återvändande.

 ● Utbildning i svenskt teckenspråk under utredningstiden
 ● Organiserade aktiviteter i teckenspråkig miljö
 ● Råd och stöd till migrationsverket, andra myndigheter, kommuner och förvaltningar
 ● Upplysning till asylsökande om stöd och hjälp som finns i det svenska samhället
 ● Upplysning om de dövföreningar som finns i Sverige

Deltagarna får utbildning i att redogöra för sådant som är viktigt vid 
asylutredningen, t.ex. skyddsskäl, identitet och resväg samt i att redogöra för 
sina egna tankar, reflektioner och känslor kring skyddsskälen

Iris Hadar delar de värderingar som Migrationsverket har:
 ● Sätta den enskilda människan i centrum
 ● Respektera människors förutsättningar, gränser och okränkbarhet
 ● Möta människors behov av att veta och förstå
 ● Tro på människors vilja och förmåga att ta ansvar
 ● Arbeta med empati
 ● Stödja den sökande att ta tillvara sin rätt

Iris Hadar har sedan över 20 år tillbaka erfarenhet av målgrupperna tecken-
språkiga, hörselsnedsatta och döva – både födda i Sverige och utomlands.

Välkommen att kontakta oss!

Malmö:
Monica Perez
monica.perez@iris.se

Mobiltelefon: 0708-74 40 24

Göteborg:
Sara jernewall
sara.jernewall@iris.se

SMS: 0735-20 66 36

Örebro:
Ola Lundström
ola.lundstrom@iris.se

Mobiltelefon: 0726-00 62 62

iris.se


