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SAMMANFATTNING 
Tidigare forskning kring funktionshindrade elevers skolgång och behov har oftast kretsat runt 
föräldrarnas eller andra vuxnas perspektiv. Barn och unga med funktionshinder har setts med 
vuxnas ögon. Röster och erfarenheter från barn och ungdomar med funktionshinder har i stort 
saknats i utredningar och betänkanden. Detta trots att Sverige förbundit sig att efterleva FN:s 
konvention om barnets rättigheter och inlemma barn och unga i beslutsprocesser. Med 
utgångspunkt från artikel 12 i FN:s barnkonvention, om barns rätt att höras och bli hörda och den 
nyligen initierade utredningen om bland annat behovet av en specialskola för elever i 
gymnasieålder, samt kommunernas möjlighet att anordna utbildning för elever med vissa 
funktionshinder, var syftet med den aktuella studien att belysa funktionshindrade barn och 
ungdomars erfarenheter och upplevelser av sin skolsituation. Metoden som använts i denna 
studie är kvalitativ och med hjälp av en relativt ny och kreativ teknik som kallas ’’höringar’’ 
försökte vi kartlägga och fördjupa kunskaperna om hörselskadade och döva ungdomars skollinje 
och erfarenheter från olika skolformer. Utifrån ett barnperspektiv försökte vi besvara dessa 
frågeställningar; Hur upplever RGD/RGH-elever sin nuvarande skolsituation? Hur gestaltar sig 
deras erfarenheter av tidigare skolformer? Är ’’höringar’’ en användbar teknik för att få fram de 
döva och hörselskadades röster? Målgruppen för den aktuella studien består av nio döva och 
hörselskadade ungdomar som går på riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. 
Avsikten med studien har inte varit att utröna vilken skolform som kan anses mest lämplig för 
döva och hörselskadade elever. Studiens litteraturgenomgång berörde centrala begrepp och 
definitioner på funktionshinder, från de döva och hörselskadades perspektiv. Det svenska 
teckenspråkets ställning, förhållandet mellan barnperspektiv och barns perspektiv samt 
internationella politiska styrdokument låg till grund för denna studie. Resultaten från höringarna 
presenterades i enlighet med modellen i text och bild, så tolkningsfritt som möjligt. Av resultaten 
framkom det att ungdomarnas upplevelser och erfarenheter låg i linje med den litteratur som 
granskats i denna studie. Studien visade att ungdomarna upplevelser av RGD/RGH i stort är 
positiv när det gäller boende-skola-fritid i Örebro. Slutsatsen blev att, för att kartlägga 
funktionshindrades upplevelser och erfarenheter med ett barnperspektiv utifrån 
barnkonventionen, så är tekniken ’’höring’’ en passande metod.   
 
Nyckelord: Döva, hörselskadade, FN:s konvention om barnets rättigheter, Riksgymnasiet för 
döva och hörselskadade (RGD/RGH), ungdomar, funktionshinder, delaktighet. 
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ABSTRACT 
Earlier research concerning disabled children�s school attendance or needs often did focus from 
the parent�s or other adult�s point of view. Disabled youths and children has been seen through 
the eyes of the adults. Views and experiences of disabled youth and children has clearly been 
missing in inquiries and reports. Even though that Sweden has undertaken to live up to UN:s 
Convention about the Rights of Children and involve young people in the decision-making. 
Setting out from the UNCRC, article 12, about children�s rights to be heard and the recently 
proposed inquiry of the need of a special upper secondary school for students with disabilities, 
and the ability of the municipalities to organize education for students with certain disabilities, 
the purpose of this study was to shed light upon disabled youths and children�s experiences of 
their school situation. The method used in this study is qualitative, and with this new and 
creative technique called �hearings� we tried to map out and engross the knowledge about the 
line of school for deaf and heaing impaired youth and their views on these different types of 
schools. Attempts were made to answer these questions from a child�s perspective; how do 
RGD/RGH-students find their present schoolsituation? What shapes have their experiences from 
earlier schools they attended? Was �hearings� a useful technique to express the views of the 
young deaf and the hearing impareds? The target group in this study consisted of nine deaf and 
hearing impared youths attending the national upper secondary school for the deaf and hearing 
impared in Örebro. The purpose of this study was not to find out what would be the best kind of 
school for the deaf and hearing impared students. The litterature review in the study touched 
upon central concepts and definitions on disabilities, from the perspective of deaf and hearing 
impared. Status of the Swedish sign language, relationship between childperspective/ children�s 
perspective and international political treaties and document was the basis of this study. The 
results from the �hearings� was presented accordingly to this techique in texts and pictures, as 
free from interpretations as possible. The study concluded that the experiences of these youths 
were in line with the literature review being used in this study. The study shows that their 
experiences are of the positive kind concerning housing-school-leisure in Örebro. The study also 
concluded that, in order to map out the experiences of disabled people from a children�s point of 
view according to the UNCRC, �hearing� as a technique is suitable.  
 
Keywords: Deaf, hard-of-hearing, hearing-impaired, United Nations Convention on the Rights of 
the Child � UNCRC, special school, adolescents, disability, participation. 
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FÖRORD 
Så, nu har snart tre och ett halvt års universitetsstudier gått till ända. Tre och ett halvt år av 
avslitna hårtussar, frustrerande sena nätter, mörka ringar under ögonen och en ogudaktig mängd 
kaffehinkande. Men de åren har även fört med sig skratt, goda vänner och kunskap att bära med 
sig ut i livet. 
 
Denna uppsats handlar om något som ligger mig mycket nära � döva och hörselskadade barn och 
ungdomar. Trots att jag tillhör denna �exklusiva� skara människor som har förmånen att vara 
tvåspråkiga och därmed fria att kunna röra sig fritt i båda världarna, har jag inte förrän alldeles 
nyligen reflekterat över skillnaden att vara fysiskt delaktig och att faktiskt vara delaktig. Denna 
skillnad har öppnat mina ögon för begreppet, att vara delaktig och faktiskt bli lyssnad till. Detta 
är extra viktigt när det gäller barn och unga, i synnerhet funktionshindrade, som är en ofta 
omtalad grupp men desto mindre hörsammad. En gång var det någon som sa till mig: -Ingen är 
mer döv än den som inte vill lyssna, vilket stämmer in på ändamålet med denna uppsats mycket 
väl. Det har varit oerhört spännande och givande att få genomföra en i Sverige relativt obeprövad 
metod. Att få chansen att försöka göra vanligtvis ganska så tysta röster hörda � det är för mig en 
ära.  
 
Jag vill här och nu passa på att tacka de personer som gjort allt detta möjligt;  
 
Min ovärderliga handledare Elinor Brunnberg, som engagerat sig i mitt arbete från första stund. 
Hon har tålmodigt lotsat en vilsen, och stundtals (nåja) panikslagen, student genom den stormiga 
resa som ett uppsatsskrivande innebär.  � Elinor, du är guld värd!  
 
De ungdomar och övrig personal på RGD/RGH som ställt upp, utan dem hade denna studie gått i 
sank. Även till Moa Wahlqvist, Malin Nilsson & Per Andersson � TACK! Ni har varit 
fantastiska! 
 
Ett tack riktas även till examinator Christina Hjorth-Aronsson och opponent Jenny Franzon för 
deras intressanta och konstruktiva kritik vid seminariebehandlingen av denna uppsats. 
 
Min familj och mina vänner har varit ett stort stöd, även när det har känts som tyngst. Mina 
föräldrar har alltid uppmuntrat mig i mina studier, och jagat mig med blåslampa när det behövts. 
De har ställt upp som korrekturläsare och bollplank. De har även fått agera klagomur, vilket de 
hanterat mycket väl. Det är deras förtjänst att jag är där jag är idag. 
Mina vänner har hjälpt mig att fokusera på arbetet så här i slutskedet genom att peppa mig när 
jag har kört fast, och inte klagat alltför mycket när jag så gott som försvunnit in i böckerna. Sist, 
men inte minst: min lilla ögonsten som hållit mig flytande och fått mig att dra på smilbanden i de 
dystraste ögonblick. Även fast jag, till min stora fasa, blivit många sladdar fattigare. Hm.  
 
 
Gabriella Yström 
Örebro, maj 2007 
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1. INLEDNING 
Dagens gymnasieskola strävar efter att vara en skola för alla. Med det menas att skolan ska 
anpassa sig efter elevers behov och ska så långt som möjligt sträva efter att integrera 
funktionshindrade elever i �vanliga� skolor. Detta i enlighet med Salamancadeklarationen (1994; 
SOU 2006:29). Dock finns undantag för vissa elever med funktionshinder. Undantaget gäller 
bland annat döva och hörselskadade elever. För dem finns en tvåspråkig specialskola. På 
grundskolenivå finns i Sverige sammanlagt 6 regionala specialskolor för döva och hörselskadade 
barn; Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i Vänersborg, Birgittaskolan i Örebro, 
Manillaskolan i Stockholm, Kristinaskolan i Härnösand samt Åsbackaskolan i Gnesta, skola för 
utvecklingsstörda döva/hörselskadade elever och dövblinda. Staten har också åtagit sig ett utökat 
ansvar genom att stödja riksrekryterande gymnasieutbildning. Detta riksgymnasium finns i 
Örebro. Det har kommunen som huvudman som anordnar utbildningen, men det sker på uppdrag 
av staten. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (i fortsättningen benämnd RGD/RGH) i 
Örebro är rikstäckande, vilket innebär att döva och hörselskadade ungdomar från hela landet 
flyttar till Örebro för att fullfölja sina gymnasiestudier. Det finns för övrigt bara enstaka 
gymnasieklasser i Stockholm och i Göteborg. I Leksand finns även en teckenspråkig 
folkhögskola. 
 
RGD/RGH finns integrerat på fyra av Örebros gymnasieskolor; Kvinnerstaskolan, Risbergska 
skolan, Tullängsskolan samt Virginska skolan. Samtliga skolor har också �normalhörande� 
elever. De döva och hörselskadade eleverna undervisas i små egna klasser, döva elever på 
teckenspråk och hörselskadade elever med hjälp av tekniska hjälpmedel. Undervisningen följer 
samma kursplaner som för hörande och eleverna erbjuds också samma utbildningsutbud, det vill 
säga gymnasieskolans samtliga nationella program och individuella program (Nestor m.fl., 1996; 
SOU 1998:66; SOU 2006:54) 
 
För de RGD/RGH-elever som inte är hemmahörande i Örebro kommun erbjuder kommunen 
olika boendeformer; veckohemsfamilj, elevhem och elevkollektiv. Veckohemsfamilj innebär att 
eleven får eget rum hos en familj. Ett elevhem har plats för fem eller sex elever. I ett elevhem 
finns personal som svarar för tillsyn av de boende. Elevkollektiv innebär att eleven har egen 
lägenhet men att det finns personal tillgänglig kvälls- och nattetid (Infomaterial RGD/RGH, 
2007).  
 
Eftersom riksgymnasiet har ett rikstäckande upptagningsområde ordnas alltså även boende i 
anslutning till skolan. Den speciella skolsituationen och kopplingen mellan undervisning och 
boende har även lett till ett utökat ansvar för fritiden. RGD/RGH sörjer även för att det finns en 
mötesplats för döva och hörselskadade gymnasieelever att mötas på efter skoltid � Café 019.  
Det finns även fältassistenter med tvåspråkig kompetens som arbetar bland ungdomarna med 
olika typer av aktiviteter. 
 
Tidigare forskning kring funktionshindrade elevers skolgång och behov har ofta utgått från 
föräldrars eller andra vuxnas perspektiv, det vill säga syn, på barnets situation eller barnets 
behov (Tornberg, 2006). Barnet med funktionshinder har setts med vuxnas ögon. Röster och 
erfarenheter från barn och ungdomar med funktionshinder har i stort saknats. Detta trots att FN:s 
konvention om barns rättigheter hävdar att det är viktigt att man lyssnar och använder sig av 
barns och ungas egna erfarenheter för att kunna utveckla och fördjupa förståelsen av barn och 
ungas situation idag. Det innebär att barns perspektiv och inte bara ett barnperspektiv måste 
komma fram. Det är en demokratisk, folkrättslig fråga att barn och ungdomar också får göra sin 
röst hörd och uttrycka sina intressen. Det gäller inom olika verksamheter men även inom 
forskningen. Jag har därför valt att i min studie utveckla och använda en kreativ intervjuteknik 
för ungdomar i grupp. Detta för att ge funktionshindrade ungdomar en möjlighet att ge uttryck 
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för sin uppfattning i en fråga som för dem är mycket central, nämligen deras skolsituation och i 
anslutning till det fritid och boende eftersom de ofta under sin skoltid har ett boende på annan 
plats än övriga familjen, det vill säga ett s.k. internatboende i olika former. Ungdomarna i den 
här studien är tvåspråkiga men kan ha olika språk som sitt förstaspråk, det vill säga antingen talat 
språk eller teckenspråk. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den aktuella studien är att med hjälp av �höringar� kartlägga och fördjupa 
kunskaperna om hörselskadade och döva ungdomars skollinje, det vill säga vilken typ av 
skolplacering de haft vid olika tidpunkter och vilka psykosociala erfarenheter de gjort. Med 
skollinje menas en beskrivning av eleven av sin skolgång i olika typer av organisering till 
exempel individualintegrerad, hörselklass med mera. Med utgångspunkt från funktionshindrades 
konvention och FN:s barnkonvention artikel 12 som beskriver att barn har rätt göra sin röst hörd 
i sådant som berör dem, vill jag undersöka vad döva och hörselskadade elever på riksgymnasiet 
(RGD/RGH) har att säga om sin aktuella skolsituation, men också om deras tidigare erfarenheter 
från olika typer av skolplaceringar.  
 
Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 
 

• Hur upplever RGD/RGH-elever sin nuvarande skolsituation? 
 
• Vilka erfarenheter har RGD/RGH-eleverna tidigare gjort i andra skolformer? 

 
• Är �höringar� en användbar datainsamlingsteknik för att få fram hörselskadade och döva 

ungdomars röster? 
 
Genom att använda en särskild teknik för att samla in empiri där centrala frågor för eleverna och 
elevernas egna perspektiv lyfts fram (Rädda Barnen, 2005) hoppas jag kunna bidra med ny 
kunskap av betydelse för döva och hörselskadade ungdomar. Jag hoppas även kunna bidra med 
kunskap som kan vara värdefull i arbetet med att utveckla barns perspektiv på för dem centrala 
välfärdsfrågor. Elevernas egna upplevelser av skolsituationen kan sägas utgöra utgångspunkten 
för studien, men avsikten är även att utveckla den kvalitativa metodiken för datainsamling med 
en ny teknik kallad �höringar� som anpassas för att döva och hörselskadade ungdomar skall 
kunna göra sin röst hörd med berättelser direkt ur händerna d.v.s. även på teckenspråk. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Döva och hörselskadade 
Då jag i fortsättningen skriver döva och hörselskadade menar jag gruppen barndomsdöva och 
barndomshörselskadade.  
 
Dövhet/hörselskada kan definieras utifrån en medicinsk grund med avsaknad eller grav 
nedsättning av hörsel, och funktionshinder som följd. I denna studie har jag valt att ta min 
utgångspunkt i en kulturell definition på dövhet/hörselskada.  
 
Barndomsdöv: en person som är döv från födseln eller under sin grundskoleålder blivit döv. 
Döv definieras i detta sammanhang som en som utvecklar och använder teckenspråk som sitt 
första språk och svenska som sitt andra språk (jfr SOU 2006:54; SOU 1998:66). 
 
Barndomshörselskadad: en person som från födseln eller under sin grundskoletid blivit 
hörselskadad. En hörselskada kan vara mycket varierad i sin omfattning och ensidig eller 
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dubbelsidig. Hörselskadade ungdomar med lätta eller måttliga hörselskador ingår inte i denna 
studie. I denna studie definieras hörselskadad som en person som på grund av sin 
hörselnedsättning är beroende av hörapparat och har svårigheter att kommunicera med andra 
enbart med sin hörsel och för vilken därför teckenspråk som andra språk är ett positivt 
kommunikationskomplement. I Brunnbergs studie (2003) tolkade de hörselskadade barnen en 
hörselskadad som: 
 

en person med nedsatt hörselfunktion liknande den döva personer har, men med en annan språklig 
kompetens. De hörselskadade skiljer sig från döva framför allt genom att de kan använda både talat 
språk och teckenspråk. De döva använder enbart teckenspråk (Brunnberg, 2003:153). 

 
Den som blivit döv/hörselskadad senare i livet definieras som vuxendöv/vuxenhörselskadad. 
Vuxendöva och vuxenhörselskadade kommunicerar ofta inte på teckenspråk och känner därmed 
inte samhörighet med döv/hörselskadekulturen. (jfr SOU 2006:54; Bagga-Gupta, 2004; Fredäng, 
2003; Domfors, 2000; SOU 1998:66). 

2.1.2 Personer med Cochlea Implantat (CI)  
Cochleaimplantat (CI) är en typ av tekniskt hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av 
hörselnerven kan ge personer med hörselnedsättning eller dövhet möjlighet att uppfatta ljud 
(SOU 2006:29:7).  
 
Implantatet består av en mottagare som sätts in under huden i tinningen samt en elektrod som är 
inopererad i hörselsnäckan (cochlean i kraniet vid ena örat). En liten mikrofon som placeras 
bakom örat uppfångar ljud som leds till en processor, där ljudet omkodas och skickas vidare till 
en ej inopererad sändare. Från sändaren går sedan radiovågor till mottagaren under huden som 
sänder elektriska signaler via elektroden till snäckan och retar hörselnerven � hjärnan uppfattar 
detta som ljud. CI-operationer utförs i Uppsala, Göteborg, Umeå, Lund, Stockholm och 
Linköping (www.hrf.se; www.barnplantorna.o.se). 
 
CI-operationer utförs nu oftast under första levnadsåret, vilket ger bättre resultat när det gäller att 
uppfatta och tolka ljud (SOU 2006:29; HRF 2007). 483 barn i Sverige har fått CI (HRF 
2007:48). Resultaten av operationerna varierar mellan olika individer. Även om vissa barn med 
CI utvecklar ett eget tal har i stort sett alla mer eller mindre stort behov av teckenspråk för sin 
kommunikation. Sammantaget gör detta att skolan måste bedöma varje barn utifrån dess 
individuella förutsättningar (SOU 1998:66).  
 
Min anmärkning: Det kan vara av värde att nämna CI-personer i studien även om de inte ingår i 
urvalsgruppen. Personer med CI har inte fullgod hörsel och är som bäst fortfarande 
hörselskadade. I vissa situationer då implantatet inte kan användas så är dessa personer så gott 
som döva. Antalet unga med CI på RGD/RGH är för mig okänt.  

2.1.3 Barn och unga    
I Sverige är myndighetsåldern 18 år vilket brukar få utgöra gränsen mellan barn och vuxen. I 
denna studie avser jag dock även människor upp till 25 när jag använder definitionen barn 
och/eller unga. Detta eftersom min undersökningsgrupp består av funktionshindrade ungdomar 
vilka ofta hunnit upp i 20-25-årsåldern innan de fullgjort sina gymnasiestudier på grund av den 
förlängda skoltiden. I specialskolan har man 10-årig grundskola och 4-årigt gymnasium. Man 
kan se det som en kulturell definition av när barn blir vuxna och skall klara sitt 
försörjningsansvar. Ungdomar blir i en mängd avseenden som medborgare myndiga vid 18 års 
ålder. Detta överensstämmer även med FN:s barnkonventions definition av vilka som är barn. 
Men det finns socialt och kulturellt en delvis annan definition av när ungdomar betraktas som 
vuxna. Där blir tidpunkten då de slutar gymnasiet en markerad gräns för föräldrarnas 
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försörjningsansvar (se bestämmelser om bidragsförskott). Underhållsbidraget föräldern 
fortfarande är skyldig att betala skall då skickas till barnet. 
 
Det kan också skilja mellan olika länder vad man betraktar som barn och barndom (Brunnberg & 
Sjöberg, 2004; SOU 2005:81; Hammarberg, 2006). I ungdomsforskningen inom EU kan ungdom 
definieras som att det berör individer mellan 15 och 25 år. Även olika databaser har olika 
åldersdefinitioner på �unga�, ibland 16-20, ibland 16-25.  
 
Det finns alltså varierande åldersgränser i olika kulturer men också inom en kultur och i olika 
kulturöverskridande sammanhang. Av praktiska skäl kommer jag i den här studien att avse 
åldersgruppen 0-25 år när jag talar om barn och unga. Jag kommer att betrakta FN:s 
barnkonvention som en central värdegrund trots att en del av ungdomarna i den här studien är 
äldre än 18 år. 

2.2 Avgränsningar 
Studien avser att belysa döva och hörselskadades upplevelser och erfarenheter kring 
RGD/RGH:s tre ansvarsområden skola, boende och fritid i Örebro kommun. Med döva och 
hörselskadade elever menar jag alltså de elever som idag är placerade i RGD och RGH. Påpekas 
bör att på RGD/RGH:s skolor i Örebro går även elever med både syn- och hörselhandikapp 
(dövblinda elever) samt elever med språkstörningar. I anslutning till detta anordnar Örebro 
kommun även riksrekryterande utbildning för språkstörda elever, och riksrekryterande utbildning 
för dövblinda elever. Jag har dock gjort en avgränsning till att endast studera elever som går på 
RGD och RGH, övriga elever omfattas inte av studiens syfte. 
 
Det kan vara på sin plats att påpeka att avsikten med denna studie inte är att klargöra vilken 
skolform som är den bästa för enskilda elever. 

2.3 Disposition   
Efter inledande resonemang och syftesframställning behandlar avsnitt tre i denna uppsats 
bakgrunden kring skolverksamheten för döva och hörselskadade, specialskoleutredningen som är 
anledningen till denna studie samt en kortare redogörelse för teckenspråket och dess ställning. I 
avsnitt fyra återfinns en kortare beskrivning av studiens internationella utgångspunkter; FN:s 
barnkonvention, FN:s funktionshinderkonvention, FN:s standardregler, Salamancadeklarationen, 
WHO:s klassificering, samt en teoretisk bakgrund kring barnperspektiv. Den forskning som 
ligger till grund för denna studie återges i femte avsnittet. Därefter skildras, i avsnitt sex, den 
studie som utförts genom att tekniken som valts till denna uppsats först beskrivs. Efter detta 
presenteras information om deltagarna och tillvägagångssättet. Jag kommer att avsluta 
metodavsnittet med studiens förhållningssätt gentemot forskningsetiska principer. Resultatet av 
studien framställs under uppsatsens sjunde avsnitt, parallellt med en analys utifrån varje uppdrag. 
Avsnittet avrundas med en sammanfattning av analyserna, som knyter ihop alla resultaten ifrån 
respektive uppdrag. Avslutningsvis förs en diskussion, i avsnitt åtta, med utgångspunkt 
uppsatsens syfte samt i relation till de internationella styrdokument och utgångspunkter som 
presenterats under avsnitt fyra. Uppsatsen avslutas med en referensförteckning över den litteratur 
som använts, samt fem bilagor. 

3. BAKGRUND 
200 barn per år föds med en hörselskada som innebär att de behöver hörapparat eller teckenspråk 
för att kommunicera (HRF, 2007). I Sverige finns det minst 10 376 döva och hörselskadade i 
åldern 0�20 år. Det visar den skol- och hörselvårdsstatistik som HRF har sammanställt (HRF, 
2007). Av dem är cirka 3 304 mellan 16 och 20 år � drygt 32 procent. Statistiken omfattar barn 
och unga som i dag är registrerade som patienter hos pedagogiska hörselvården eller som är 
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elever i skolor för hörselskadade och döva. Det verkliga antalet hörselskadade och döva barn är 
antagligen högre än vad som anges. Mycket tyder på att en del inte finns upptagna i 
hörselvårdens patientregister. Storleken på mörkertalet kan diskuteras, men det råder ingen 
tvekan om att det i dag saknas tillräckliga statistiska uppgifter om landets hörselskadade och 
döva barn � om hur många de är, var de finns och hur de egentligen har det (HRF, 2007).  
 
Nya siffror från en självskattande studie med samtliga barn i årskurs 9 i Örebro län; Liv och 
Hälsa Ung, 2005 visar att om man lägger till de ungdomar med grava hörselskador som går på 
Birgittaskolan, det vill säga den regionala specialskolan, visar att så många som 5-6 % i årskurs 
9 d.v.s 16-åringar har en hörselskada. Sannolikt har majoriteten av dem lättare eller måttliga 
hörselskador eftersom de flesta går i den vanliga skolan och inte på specialskola (Brunnberg & 
Berglund, 2007). 

3.1 Skolverksamhet för döva och hörselskadade 
Det finns flera anpassade skolformer för döva och hörselskadade elever, med olika huvudmän. 
Här nedan följer en kort beskrivning av berörda skolformer, från HRF (2007:57). 
 
Hörselklasser innebär att hörselskadade går i samma klass som hörande, men har särskilda 
undervisningsgrupper med anpassad fysisk miljö och pedagogik samt hörselteknisk utrustning. 
Ibland finns möjlighet att få undervisning i teckenspråk. Hörselspår innebär att eleven går i 
vanlig klass, men har vissa ämnen i en liten hörselgrupp. Hörselklasskolor har flera 
hörselklasser. De finansieras dels av staten och dels av eleverna hemkommuner. Sex regionala 
hörselklasskolor är kommunala grundskolor, ytterligare en regional hörselklasskola är dock en 
friskola. Regionala specialskolor för hörselskadade och döva är statliga och har både 
hörselklasser och klasser med undervisning på teckenspråk. Skolgången är ett år längre än i 
vanlig grundskola, det vill säga tio år. Barn som bedöms behöva teckenspråkig miljö har rätt att 
bli antagna dit. Det finns även en rikstäckande, statlig specialskola för döva och hörselskadade 
elever som är utvecklingsstörda. Gymnasieutbildning för döva och hörselskadade finns i 
Göteborg, Stockholm och Örebro. Örebro är dock den enda kommun som anordnar rikstäckande 
gymnasieutbildning för döva med teckenspråk som undervisningsspråk. RGD/RGH har totalt 
410 elever. Gymnasieskolorna i Stockholm och Göteborg har totalt 35 elever (HRF, 2007). 
 
Hemkommunen ersätter staten för döva och hörselskadade elevers skolgång i rikstäckande 
skolor. Det övergripande ansvaret för barn och ungdom med hörselskada (vid sidan av 
föräldraansvaret) ligger hos hemkommunen. Riksdagens beslut efter Utredningen om 
funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998:66) innebär att funktionshindrade barn så långt 
möjligt ska erbjudas anpassad utbildning i hemkommunen och därmed också kunna bo hemma. 
Kommuner och andra skolhuvudmän har ansvar för att klara det pedagogiska stödet för elever 
med exempelvis hörselskada. 
 
Örebro är sedan länge en etablerad skolstad och har lång erfarenhet och goda kunskaper om 
utbildning för döva och hörselskadade då Riksgymnasiet för döva startade 1967 och 
Riksgymnasiet för hörselskadade 1984 (Nestor m.fl., 1996; SOU 1998:66; Domfors, 2000; 
Bagga-Gupta, 2004). RGD/RGH finns för närvarande endast i Örebro, vilket gör att en del 
familjer med döva eller hörselskadade barn väljer att flytta till Örebro av både utbildningsskäl 
och sociala skäl. De döva och hörselskadade gymnasieungdomarna som flyttar till Örebro 
stannar ibland också kvar efter gymnasietiden. Det är därför en relativt stor andel döva och 
hörselskadade som vistas i Örebro jämfört med andra kommuner.  
 
Elevhälsan bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog med flera har i uppgift att 
stötta eleverna på olika sätt i frågor som rör boendet, skolan och fritiden med mera. Även 
socialtjänstens ungdoms- och familjeenhet är nära knuten till organisationen då man köper 
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tjänster av fältasssistenter från ungdomsenheten (Nestor m.fl., 1995). Fältassistenternas roll är att 
verka som ett skyddsnät för de döva och hörselskadade ungdomar som kommer till Örebro i 
samarbete med boende, skola och fritid. Intresseorganisationerna för döva och hörselskadade 
personer har även de en given roll i samarbetet när det gäller ungdomarnas fritid, exempelvis 
sportaktiviteter inom caféverksamheten på kvällarna (Yström, 2006).  

3.2 En skola för alla? 
Begreppet en skola för alla lanserades i samband med införandet av 1980 års läroplan för 
grundskolan. Den grundläggande utgångspunkten i en skola för alla är likvärdigheten med mål 
som delaktighet, inkludering och demokrati som bas för skolans verksamhet (Tornberg, 2006). 
En skola för alla lägger stor vikt vid det sociala samspelet mellan kamrater och andra i barnets 
närmiljö. En utbildning ska omfatta såväl pedagogiska som sociala aspekter, och utformas 
utifrån alla barns behov. Parollen är att barnen inte ska anpassas till utbildningen, utan 
utbildningen ska anpassas till barnen.  
 
Denna uttalade målsättning att skapa en inkluderande skola har funnits ganska länge i Sverige, 
men den praktiska utvecklingen går åt motsatt håll (Tornberg, 2006). De som berörs av detta är 
den grupp elever för vilka funktionshindret ger handikappande konsekvenser i skolsituationen 
och som därför får behov av särskilt stöd (SOU 1998:66). Till gruppen elever i behov av särskilt 
stöd räknas till exempel barn med hörselhandikapp och rörelsehinder. Dessa går oftast 
segregerade i egna skolor med specialundervisning, det vill säga specialskolor och särskolor.  
Specialundervisning innebär att barn med funktionsnedsättning får undervisning tillsammans. 
För vissa grupper, som exempelvis döva barn, antas en sådan lösning vara mest gynnsam (SOU 
1998:66). Grundtanken är att man på så vis skapar en miljö som är helt anpassad till barnets 
funktionsnedsättning.  
 
Länge sågs specialundervisning som den bästa lösningen för barn med vissa 
funktionsnedsättningar. Efterhand kom denna uppfattning att ändras. Alla barn med 
funktionsnedsättning skulle enligt expertisen gå i �vanliga� skolor, ibland i specialklasser om så 
behövdes. Den fysiska integreringen betonades, eftersom barnets sociala utveckling annars 
riskerade att försummas. I samband med detta uppkom begreppet integrerad undervisning � 
[integrated education] (Salamanca, 1994; Clark m.fl., 1995; SOU 1998:66). 

3.3 Statliga specialskolor � ny utredning 
Enligt ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet den 7 december 2006 
beslutade regeringen om direktiv till en utredning om bland annat behovet av en specialskola för 
elever i gymnasieålder, samt kommunernas möjlighet att anordna utbildning för elever med vissa 
funktionshinder. Uppdraget omfattar alltså utbildningen vid RGD/RGH i Örebro. Utredningen 
skall lämna förslag på lämplig dimensionering och organisationsform för en specialskola för 
elever med funktionshinder. I en kommentar till detta sade skolminister Jan Björklund att  
 

även funktionshindrade elever ska ha möjlighet att välja den skola som passar dem bäst. Barn och 
ungdomar med ovanliga eller många funktionshinder kanske inte kan få tillräckligt bra stöd i sin 
hemkommun, då måste staten kunna träda in och ta ansvar (pressmeddelande, 2006).  

 
Utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen är utredare av de statliga specialskolorna. 

3.4 Teckenspråk  
Teckenspråk är enligt en beskrivning som Margaretha Ahlström (2000) ger ett visuellt-gestuellt 
språk och självständigt i förhållande till det talade språket. Det har en egen uppbyggnad med 
egna grammatiska regler, eget lexikon och ordföljden är annorlunda om man jämför med talad 
svenska. Det är icke-vokalt, det vill säga rösten fyller ingen funktion, och kommuniceras med 
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händerna, kroppsrörelser och ansiktsmimik. I teckenspråket finns också ett handalfabet som 
används till exempel vid bokstavering av namn eller ord som man inte har något tecken för.  
Teckenspråket är för döva, och i vissa fall även hörselskadade, barn det enda fullt tillgängliga 
språket. Det ses som dövas första språk och det språk som döva tillägnar sig genom 
kommunikation och samspel. Därför är det av avgörande betydelse för den språkliga och 
kognitiva utvecklingen att barnet under sin uppväxt får kommunicera med omgivningen på det 
språket. Teckenspråket är inte internationellt. Det har som alla andra språk vuxit fram och 
utvecklats ur olika kulturer och förts vidare från generation till generation. Trots det är det inte 
mer än en generation sedan som teckenspråket blev officiellt erkänt som ett eget språk i Sverige, 
den 14 maj 1981. I och med detta beslut fastslog Sverige, som första land i världen, dövas rätt till 
tvåspråkighet (SOU 2006:54). 
 
Teckenspråkets ställning är ämnet för en statlig utredning som gjorde en översyn av 
teckenspråkets ställning. Den blev klar i maj 2006. Utredningen har uppmärksammat att 
hörselskadade barn kan vara lika beroende av teckenspråk som döva. Hörselskadade barn och 
deras familjer ska som en följd av detta erbjudas utbildning i teckenspråk (SOU 2006:54; HRF, 
2006:38). Det är inte bara döva barn som behöver teckenspråk. Även hörselskadade måste få 
möjlighet att lära sig teckenspråk redan under tidig barndom, så att de kan växla mellan tal och 
teckenspråk.  
 
Tvåspråkiga barn är enligt HRF:s årsrapport (2007) både friare och säkrare, eftersom de kan 
välja kommunikationssätt beroende på omständigheterna. De kan kommunicera obehindrat med 
andra teckenspråksanvändare också när ljudmiljön är dålig eller när det saknas teknisk 
utrustning. Denna valfrihet är en trygghet, inte minst i situationer då hörapparaten/ 
cochleaimplantatet inte kan användas, till exempel vid bad eller tekniska fel. Också senare i livet 
är teckenspråkskunskaper en värdefull tillgång. Till exempel blir det möjligt att använda tolk vid 
högskolestudier och i arbetslivet, och därmed slippa vara orolig för att inte hänga med i vad som 
sägs.  
 
Teckenspråket är dessutom en bra försäkring om hörseln försämras senare i livet; för en vuxen är 
det betydligt svårare att lära sig ett nytt språk än för ett barn. Trots alla dessa tydliga fördelar 
anses teckenspråket ofta vara onödigt för barn som använder hörapparat och tekniska 
hjälpmedel. Faktum är att bara föräldrar och syskon har rätt till teckenspråksundervisning � inte 
det hörselskadade barnet (Ahlström & Preisler, 1998; Ahlström, 2000; Fredriksson, 2006; HRF, 
2007). Det är hög tid att rätta till denna brist i lagstiftningen, anser HRF (2007). Alla 
hörselskadade barn måste få möjlighet att delta i teckenspråksundervisning inom ramen för 
skolans verksamhet.  
 
Det som benämns som tecknad svenska eller Tecken Som Stöd (TSS) är inte ett eget språk utan 
ett kommunikationssätt som innebär en kombination av det talade och tecknade språket. Det är 
en konstruerad metod för att underlätta kommunikationen mellan de som använder teckenspråk 
och de som inte behärskar teckenspråket fullt ut. Svenskt teckenspråk saknar liksom övriga 
tecknade språk ett skriftspråk och framställs i sin form därför bäst via videoupptagningar (SOU 
2006:54). 

4. INTERNATIONELLA POLITISKA STYRDOKUMENT 
Organiseringen av verksamheter för barn och särskilt barn med funktionshinder har varit i fokus 
för ett omfattande internationellt arbete som lett till överenskommelser och stärkande av 
folkrättsliga frågor. Jag kommer i den nedanstående texten att redogöra för några av de relevanta 
konventionerna, varav den om funktionshindrades rättigheter som antogs för någon månad 
sedan, men även andra för området relevanta överenskommelser och dokument. Konventioner är 
juridiskt bindande för de regeringar som ratificerar dem. Deklarationer uttrycker ståndpunkterna 
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från världssamfundet i en viss fråga. De är en sorts riktlinjer, men är inte rättsligt bindande. Det 
vill säga att de inte är lagstiftningar. Innebörden i en konvention som ratificerats skall till 
exempel påverka tolkningen av landets befintliga lagstiftning och utformningen av den 
kommande lagstiftningen. De kommer därför att vara centrala som tolkningsram även i den här 
uppsatsen.  

4.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 
FN:s barnkonvention antogs år 1989 och ratificerades av Sveriges riksdag året därpå. 
I konventionen är det fastställt att staterna ska respektera och tillförsäkra rättigheterna för alla 
barn, och ger en universell definition av dessa rättigheter. Konventionen innehåller 54 artiklar 
och omfattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det är 
dock fyra artiklar som framställs som basala i barnkonventionen och uttrycker konventionens 
huvudprinciper enligt Hammarberg (2006). Detta är artikel 2, 3, 6 och 12.  
 
Artikel 2 handlar om rätt till icke-diskriminering, det vill säga att alla barn oavsett ras, kön, 
språk, etnicitet, sociala ursprung, handikapp, ålder eller religion skall ha samma rättigheter.  
Artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som gäller 
barn. I lagstiftning, planering och beslut ska det alltid prövas vad som är barnets bästa, så kallade 
barnkonsekvensanalyser. För att barn snabbt och effektivt ska få den hjälp de behöver är det 
viktigt att ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter och verksamheter är tydlig.  
Artikel 6 handlar om att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Möjligheterna till 
utveckling för barn och ungdomar med funktionshinder påverkas av vuxnas syn på 
funktionshinder och på barnens förmåga. Goda utvecklingsmöjligheter ska vara utgångspunkten 
både för lagar och regler om insatser till barn med funktionshinder och för beslut som gäller 
enskilda barn.  
Artikel 12 handlar om ungas rätt till åsiktsfrihet och att bli hörda. De ska ha rätt att medverka när 
det görs åtgärdsprogram och individuella planer som gäller dem. Barnet har rätt till delaktighet 
och inflytande.  
 
Jag vill även lyfta fram ytterligare en artikel i barnkonventionen; Artikel 23, som behandlar de 
särskilda behov som barn med funktionshinder kan ha utöver de rättigheter som gäller för alla 
barn. Barnkonventionen var fram till alldeles nyligen den enda FN-konvention som särskilt tar 
upp rättigheterna för människor med funktionshinder. Här står det att varje barn med fysiskt eller 
psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för barnet att 
delta aktivt i samhället. Funktionshindrade barn skall även ha rätt till speciell behandling, 
utbildning och vård (Hammarberg, 2006). 

4.2 FN:s standardregler 
I december 1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt ett förslag om internationella regler för 
personer med funktionshinder. Dessa standardregler utgör tillsammans med FN:s 
Världsaktionsprogram för handikappade en försäkran för människor med funktionshinder om 
delaktighet och jämlikhet i samhället. I introduktionen till standardreglerna definieras begreppet 
funktionshinder och skillnaden mellan funktionshinder och handikapp förtydligas:  
 

Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, 
syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, 
tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur � "Handikapp" avser förlust eller 
begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. "Handikapp" beskriver 
mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen.  � Syftet [med definition av dessa 
begrepp] är att fästa uppmärksamheten på brister i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis 
brister i information, kommunikation och utbildning som hindrar människor med funktionsnedsättningar 
från att delta på lika villkor. (FN:s standardregler, 1994:6) 
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Standardreglerna för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder är avsedda att 
stärka rättigheterna för barn och ungdomar med funktionshinder. Standardreglerna utgår från 
barnkonventionen och deklarationen om mänskliga rättigheter. I reglerna nämns barn som en av 
de grupper som är särskilt utsatta. Standardreglerna innebär ett moraliskt och politiskt åtagande 
från medlemsstaterna att anpassa samhället till personer med funktionshinder. Reglerna uttrycker 
tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar och ger 
konkreta förslag om hur ett land kan undanröja hinder för funktionshindrade personer och skapa 
ett tillgängligt samhälle. Standardreglerna är inte juridiskt bindande, men väl moraliskt 
förpliktande för medlemsstaterna. Reglerna är normbildande och avsedda att utgöra grund för 
beslut i medlemsstaterna. I FN:s 22 standardregler beskrivs det ansvar som FN:s medlemsländer 
har för att människor med funktionshinder ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. 
Reglerna ger konkreta förslag på vad ett land kan göra för att ta bort hinder för personer med 
funktionsnedsättningar och skapa ett tillgängligare samhälle (jfr SOU 2006:54; FN:s 
standardregler, 1994). 

4.3 Salamancadeklarationen 
I Salamancadeklarationen (1994) befäste nationerna FN:s standardregler om delaktighet och 
jämlikhet för människor med funktionshinder genom att formulera följande:  
 

Integrerad (inclusive) skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov 
av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor - eller sammanföra dem i 
specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis - bör vara en undantagslösning att 
förordas endast i de sällsynta fall ... där barnets behov inte kan tillgodoses i vanlig klass (kap. I, Punkt 8. 
Salamancadeklarationen, 1994).  
 

Salamancadeklarationen säger att alla barn har rätt till undervisning och att barn som behöver 
särskilt stöd ska ha tillgång till den vanliga skolan och uppmanar både regeringar och 
världssamfundet att underlätta inkluderande undervisning. UNESCO har ansvar för att följa upp 
om länderna lever upp till deklarationen (Salamancadeklarationen, 1994).  

4.4 ICF 
År 1980 antog Världshälsoorganisationen (WHO) en internationell klassificering av skada, 
sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp som kunde uppfattas som en klassifikation av 
sjukdomskonsekvenser. I maj 2001 godkände WHO en ny klassifikation kallad International 
Classification of Functioning, Disability and Health, med förkortningen ICF (WHO, 2003). Den 
svenska titeln är Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF:s 
klassifikationer domineras inte av sjukdomskonsekvenser utan istället utgår det från olika 
aspekter av hälsa. Syftet är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk och en struktur för att 
beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd.  ICF är indelad i två delar - en kombination av en 
medicinsk och social modell för att förklara mänskliga funktionstillstånd och funktionshinder. 
Med det menas att man ser funktionshinder både som ett kroppsligt och individuellt problem hos 
den enskilde och som ett socialt och politiskt problem. Klassifikationen beskriver därför, som 
framgått ovan, både kroppsliga funktioner och strukturer, möjligheter till aktiviteter och 
delaktighet samt omgivande faktorer som kan påverka dessa båda områden. Sammantaget skapar 
alla dessa faktorer individens möjligheter eller begränsningar till aktivitet och delaktighet.  
Den internationella klassificeringen gör en klar skillnad mellan skada, sjukdom, 
funktionsnedsättning och handikapp. En individ kan ha en faktisk skada, sjukdom eller annan 
störning i fysisk, psykisk eller intellektuell bemärkelse. Funktionsnedsättningen är den 
begränsning i individens funktionsförmåga som är en följd av skadan eller sjukdomen.  
Handikapp är de negativa följder som uppstår i relationen mellan en individ med en 
funktionsnedsättning och omgivningen och dess krav på viss funktionsförmåga (WHO, 2003). 
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4.5 FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter 
I mars 2007 skrev Sverige under FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter. 
Huvudsyftet med konventionen är att se till att människor med funktionshinder tillförsäkras 
samma politiska, medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som andra 
medborgare i samhället. Konventionen rör i stort sett alla livsområden för personer med 
funktionshinder med inriktning på mänskliga rättigheter och förhindrandet av diskriminering. Ur 
denna studies synpunkt är artikel 7, 21 och 24 särskilt intressanta, då de handlar om barn med 
funktionshinder, funktionshindrades rätt att höras samt utbildning. Artikel 7 behandlar 
funktionshindrade barns rättigheter och staternas skyldigheter att vidta alla nödvändiga åtgärder 
för att tillförsäkra de funktionshindrade barnen full delaktighet  
 

Article 7 Children with disabilities   
1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities 
of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children.  
2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary 
consideration.   
3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their views freely on all 
matters affecting them, their views being given due weight in accordance with their age and maturity, on an 
equal basis with other children, and to be provided with disability and age-appropriate assistance to realize 
that right.  

 
Funktionshindrade barn har precis som barn utan något funktionshinder en rätt att uttrycka sina 
åsikter i de frågor som berör dem. De har då också rätten att få det stöd som behövs för att kunna 
realisera yttranderätten. Det här betonas även i artikel 21. 
 

Article 21 Freedom of expression and opinion, and access to information  
  States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the 
right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information 
and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, �  

(b) Accepting and facilitating the use of sign languages � by persons with disabilities in official  
interactions �    
(e) Recognizing and promoting the use of sign languages. � 

 
Barn och unga med funktionshinder har rätt till undervisning och rätt till stöd i det allmänna 
skolväsendet.  

 
Article 24 – Education 
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this 
right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive 
education system at all levels and lifelong learning directed to �  

(b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as 
well as their mental and physical abilities, to their fullest potential;  

   (c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.  
 

Längre fram i artikel 24 finns det däremot formuleringar som Sverige har anledning att begrunda 
och utgå ifrån i kommande aktiviteter. Där står det att elever med funktionshinder har rätt till 
undervisning i teckenspråk och andra kommunikationsformer.  

 
(b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the 
deaf community;   
(c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are � deaf � is 
delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the 
individual, and in environments which maximize academic and social development.   

 
För undervisningen av döva elever skall nödvändiga åtgärder vidtas för att anställa lärare med 
kompetens i teckenspråk (inklusive personer som själva har funktionshinder), men också för hur 
undervisningsmaterialet är utformat med mera, som kan ge individer med funktionshinder lika 
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möjlighet som individer utan funktionshinder. Konventionen har dock inte angett exakta åtgärder 
utan uttryckt det som nödvändiga åtgärder vilket öppnar för både positiv och negativ tolkning. 
 

4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ 
teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign language � and to train professionals 
and staff who work at all levels of education. Such training shall incorporate disability awareness and the use 
of appropriate augmentative and alternative modes, means and formats of communication, educational 
techniques and materials to support persons with disabilities.  
 
5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, 
vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with 
others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with 
disabilities.  

 
Genom konventionens ratificerande, så måste FN:s medlemsstater ta ställning till och engagera 
sig i de handikappolitiska frågorna. Eftersom konventionen är juridiskt bindande, måste de stater 
som ansluter sig följa dess bestämmelser, och kan ställas till svars om detta inte sker - på samma 
sätt som i barnkonventionen. Några viktiga principer som beaktas i konventionen är 
ickediskriminering, tillgänglighet och delaktighet. Människor med funktionshinder möter 
utanförskap och diskriminering i alla länder, även när det gäller möjligheter till exempel 
utbildning (UN, 2007). 

4.6 Funktionshinder, funktionsnedsättning eller handikapp som 
begrepp? 
Under 1970- och 1980-talen fanns en stark reaktion mot den tidens språkbruk bland 
representanterna för handikapporganisationerna och de yrkesverksamma inom handikapp-
området. Begreppen �funktionsnedsättning� och �handikapp� användes ofta synonymt, på ett 
oklart och förvirrande sätt vilket gav dålig vägledning för politiska strategier och åtgärder 
(Förhammar & Nelson, 2004; FN:s standardregler, 1994).  Språkbruket speglade en medicinsk 
och diagnostisk inställning som inte tog hänsyn till bristerna i det omgivande samhället. Ansluter 
man sig till WHO:s miljörelaterade definition som antogs 2001 så är ett funktionshinder den 
begränsning som gör att en människa till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet 
på det sätt eller inom de gränser som kan anses som normalt. Funktionshinder är alltså i sig självt 
inget handikapp, men kan bli det om den miljö eller sociala situation som den funktionshindrade 
personen befinner sig i är sådan att tillvaron försvåras. Handikapp är något relativt och uppstår 
först i samspelet mellan individen och den omgivande miljön. För en person med 
funktionshinder kan alltså ett handikapp uppstå i en viss miljö eller en viss situation men inte i 
en annan. 
 
Funktionshinder har ofta beskrivits utifrån de medicinska skador som finns t.ex. syn- och 
hörselskador, rörelsehinder, men vissa funktionshinder har i dessa beskrivningar fått en 
undanskymd plats. 1998 gör FUNKIS-utredningen, som jag i ett senare avsnitt återkommer till, 
en ny indelning av funktionshindren: 
 

kommunikationshandikapp, rörelsehinder, synskada, utvecklingsstörning, medicinskt betingade 
funktionshinder, vissa neurologiskt betingade funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter och psykiskt 
betingade funktionshinder (SOU 1998:66:66).  
 

Förändringen i begrepp och begreppsanvändning ger uttryck för en förändrad syn. Det ger också 
uttryck för en förändring i kunskapsläget om det aktuella funktionshindret.  

4.7 Barnperspektiv eller barns perspektiv?  
Begreppet barnperspektiv används på olika sätt i allmän debatt och i forskning, enligt Qvarsell 
(2003) och Halldén (2003). Ibland handlar det om hur vuxna, till exempel professionella som 
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arbetar med barn, ser på barn. Ibland handlar det i stället om hur barnen ser på sin värld, sina 
villkor, eller hur de ser på sig själva och hur de själva är. När det gäller att hitta former för 
tillämpandet av ett barnperspektiv bör man först reda ut vad som avses med detta perspektiv. 
Inom barnforskning skiljer man mellan ett barnperspektiv och barns perspektiv.  
 
Ett barnperspektiv kan innebära att forskaren tar barns situation i beaktande, och fokuserar på 
barnrelaterade områden. Barns perspektiv betyder att barnets egen uppfattning av sin verklighet 
kommer fram. Barnforskning kan alltså ske på flera olika sätt och t.ex. vara ett uttryck för barns 
villkor grundade på en beskrivning av faktiska förhållanden, på vuxnas uppfattning om barns 
behov eller ett uttryck för barns intresse och ståndpunkt. Barnforskning sker inom många 
vetenskapliga discipliner bl.a. är en omfattande andel av den forskning som sker inom socialt 
arbete barnforskning (Brunnberg, 2007). 
 
Med barns perspektiv menas det att forskaren vill få in barnens perspektiv i forskningen. Det kan 
i praktiken röra sig om intervjuer med barn, att låta barn tolka sina egna teckningar, eller att låta 
barnen ta del av forskningsresultatet och ge dem en möjlighet att yttra sig över det. 
Men även barnets perspektiv kan ha olika betydelser, genom att begreppet perspektiv ges olika 
innebörder.  
 

Det kan betyda »position», utsiktspunkt, men det kan också stå för synsätt eller teori. Man talar ibland om 
att man ser något från eller ur ett perspektiv, i andra fall att man befinner sig i ett perspektiv (Qvarsell 
2003:102). 

 
Skiljer man mellan barnperspektivet och barns perspektiv underlättar det i många fall, eftersom 
det kan förtydliga målen och göra det enklare att hitta verktyg i arbetet med att förverkliga FN:s 
barnkonvention (Qvarsell, 2003).  
 
Svårigheten är emellertid att den professionelle redan har sina föreställningar och kunskaper om 
barns behov och hur de bör mötas. Den professionelle �vet� genom utbildning och erfarenhet 
vad barnet behöver och känner också till barns behov som generellt fenomen. Barn och unga är 
mer �sakinriktade� i sina uppfattningar, de berättar vad de ser och hur de tänker om det de ser. 
Vuxna däremot kan vara så upptagna av sina föreställningar om hur något bör vara, eller hur de 
själva bör förhålla sig, att de inte uppfattar omvärlden och dess aspekter, det vill säga deras 
perspektiv riktas inte mot omvärlden och villkoren utan mot tänkta ideal. Qvarsell (2003) 
exemplifierar med att förändringar i skolsituationen vid samverkansförsök mellan skola och 
fritidshem kan tolkas olika av barn och vuxna. Hon menar att vuxna ofta har en ideologisk syn, 
det vill säga att de tolkar det de uppfattar som hur det borde vara, medan barn har en konkret 
sak- och verksamhetsfokuserad syn. De ser de verksamheter som äger rum och har uppfattningar 
om dem. 
 
Att vidta åtgärder utifrån föreställningar om det �generella� barnets behov kan i den praktiska 
situationen kan vara raka motsatsen till att visa den respekt som det individuella barnet har rätt 
till. Den vuxnes föreställningar om barns behov eller annat som är bra för barn kan komma i 
konflikt med barnets rätt att säga sin mening eller att ge sin uppfattning om en situation. Hur 
barnperspektivet som forskningsperspektiv kan bidra till kunskapsbildningen om barns 
upplevelser och erfarenheter blir särskilt tydligt när ovanliga situationer och villkor studeras till 
exempel då funktionshindrade barns villkor och livssituation studeras (Qvarsell, 2003).  
 
Halldén (2003) poängterar, i likhet med Qvarsell (2003), att i och med att barnperspektiv numera 
ofta även används i olika politiska sammanhang för att markera ett ideologiskt ställningstagande 
är det viktigt att kritiskt diskutera vad vi menar med begreppet då vi använder det i vetenskapliga 
sammanhang. Barnperspektiv kan betyda att verka i barns intresse, men det är inte den enda 
möjliga innebörden. Halldéns (2003) argumentation går snarare ut på att ett barnperspektiv 
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måste innehålla barns perspektiv, men att detta måste tolkas och att alltså forskaren är 
närvarande i dessa tolkningar. Sättet att hantera dessa frågor är beroende av etiska ställnings-
taganden och av de frågeställningar och det teoretiska perspektiv som styr analysen. Halldén 
argumenterar för vad som utgör ett barnperspektiv i just den aktuella studien nämligen att utgå 
från barns utsagor, men i tolkningen ställa dessa utsagor i relation till diskurser om barndom. 
Barnperspektiv blir då både att fånga barns röster och att tolka dem som uttryck för ett diskursivt 
sammanhang. Barnperspektiv handlar om vilken plats barn ges i vårt samhälle, vilka generella 
erfarenheter som det ger barn och på vilket sätt barnen uttrycker dessa erfarenheter. 
Barnperspektiv blir då något utöver att återge barns perspektiv på olika fenomen (Halldén, 
2003). 
 
Liknande resonemang förs i Brunnbergs & Larsson Sjöbergs (2004) genomgång av 
barnavhandlingar inom socialt arbete. De tar upp begreppet barnståndpunkt, vilket är när 
beskrivningen kommer från barns egna berättelser. Skillnaden är att ett barnperspektiv kan 
definieras utifrån den vuxnes horisont där barnet situation är i centrum � med eller utan 
information från barn. Det kan även beskriva barns sätt att se på sin egen situation och definieras 
utifrån barnets horisont. Med en barnståndpunkt uppmärksammas hur barn själva upplever och 
förstår sina liv och sina relationer och använder den informationen till att utveckla en 
barnståndpunkt. De refererar till Nancy Mandell och Ulf Hyvönen som beskriver den vuxne 
forskarens försök att anta en roll som �least adult� och hur man ska tolka en vuxens anspråk på 
att företräda ett �barnperspektiv�. Vi har alla varit barn, det vuxna barnperspektivet är dock 
präglat av våra egna erfarenheter samt i vilken tid och kultur vi lever i.  

 
När vuxna forskar om barns livsvillkor kan forskaren anta ett �least adult� perspektiv och se barnet som 
subjekt där barnens erfarenheter och synpunkter är basen för teori och analys. Men barn kan också av 
forskaren betraktas som ett objekt för vuxnas omsorger och då beskriver inte forskningen barns ståndpunkt 
utan utgår istället från ett vuxenperspektiv på barns situation. Ett barnperspektiv kan alltså ha mycket 
varierade utgångspunkter och till och med växla mellan olika perspektiv. Barndomens livsvillkor kan även 
gälla barns villkor i olika generationer där retrospektiva studier blir en del (Brunnberg & Larsson Sjöberg, 
2004:13).  

 
Men är då barnståndpunkt ett lika brett begrepp och kan alla barnrelaterade avhandlingar sägas 
ha beskrivit en barnståndpunkt? På den frågan svarar Brunnberg & Larsson Sjöberg (2004) nej, 
eftersom  

 
kunskap om barndomens villkor och barns livssituation inte alltid har sin grund i barns erfarenheter och hur 
barn själva värderar dem. Barn är en social grupp med en minoritetsgrupps status. För att en 
barnståndpunkt skall formuleras måste barns och ungdomars erfarenheter av sina sociala villkor 
synliggöras. En barnståndpunkt har endast kommit fram i ett fåtal avhandlingar i socialt arbete (Brunnberg 
& Larsson Sjöberg (2004:37). 

 
Barns perspektiv är alltså något annat än vuxnas barnperspektiv. FN:s barnkonvention ger barn 
rätt att uttrycka sitt perspektiv och sin ståndpunkt. Det är en mänsklig rättighet som barn-
konventionen ger barn rätt till och lyfter fram. 

5. TIDIGARE FORSKNING, UTREDNINGAR OCH 
UTVÄRDERINGAR 
Det svenska skolsystemet och de stödresurser som finns tillgängliga för döva och hörselskadade 
elever skiljer sig, liksom audiologiska och hörselpedagogiska insatser, i många avseenden på ett 
avgörande sätt från andra länders, enligt Tvingstedt (1998). Hon menar att resultat från utländska 
studier därför inte utan vidare kan överföras till svenska förhållanden. Eftersom förhållandena i 
olika länder och användningen av begreppen hörselskada och döv skiljer sig åt så att 
jämförbarheten är begränsad har jag i min studie utgått framförallt från svenska studier.  
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5.1 Kommunikationssätt och utbildning i ett historiskt perspektiv 
När dövundervisningen började ta form i flera europeiska länder under 1700-talet var den 
allmänna uppfattningen att talet var den �avgörande källan både till språket och till det abstrakta 
tänkandet� (Fredäng 2003:15).  
Vid en dövlärarkongress i Milano 1880 befästes inställningen beträffande talets betydelse genom 
ett formellt erkännande av den orala metodens fördelar.  Flera skäl motiverade vid denna tid den 
orala metoden. För det första betraktades inte dövas primitiva �handviftande� och �åtbörder� 
som ett språk vid den tiden. Språk likställdes med tal. För det andra ansåg man att den enda 
möjligheten att integrera döva i samhället var att lära dem att kommunicera med hörande, det vill 
säga, att tala (Ahlström, 1991).  
 
Integration var en förutsättning för döva att kunna försörja sig själva. Det ansågs att de döva 
barnens psykiska och fysiska hälsa förbättrades av att tala (Fredäng 2003). Att använda 
teckenspråk däremot trodde man var skadligt för hälsan. Även i Sverige gick man efter Milano-
kongressen över till att använda den orala metoden i dövundervisningen (Ahlström, 1991). Trots 
att inga officiella dokument förbjöd döva att använda teckenspråk bestraffades ofta användning 
av teckenspråk under lektionerna, ibland även under elevernas raster och fritid (Fredäng 2003). 
Under 1940- och 1950-talen dominerade �normaliseringstanken� och med den teknikoptimism 
som uppstod efter andra världskriget och utvecklandet av hörapparaten ökade förhoppningen om 
att döva verkligen skulle kunna fungera som �hörande�. Mot slutet av 1960-talet nådde 
dövrörelsen � efter årtionden av motstånd mot den orala metoden � äntligen en viss framgång i 
sin kamp för rätten att få använda teckenspråket i undervisningen. 
 
Teckenspråket erkändes 1981 genom ett riksdagsbeslut som de dövas modersmål och gav 
dem rätt till tvåspråkighet. 1983 fastställdes att undervisningen i specialskolan skulle ske 
på teckenspråk och svenska. Under senare delen av 1980-talet blev tvåspråkighet för 
hörselskadade också en fråga som diskuterades och i början på 1990-talet kunde 
föräldrar visa att de var mycket angelägna om att deras barn skulle få möjlighet att 
utveckla en tvåspråkighet (Ahlström & Preisler 1998; Brunnberg, 2003).  

5.2 FUNKIS-utredningen 
1995 gav regeringen statsrådet för det offentliga skolväsendet och fristående skolor i uppgift att 
tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad gällande 
funktionshindrade elever skulle fördelas mellan stat, kommun och landsting, samt vem som 
skulle finansiera verksamheten. Kommittén antog namnet FUNKIS. Slutbetänkande 
överlämnades den 4 maj 1998 (SOU 1998:66). Betänkandet har som grund för sina bedömningar 
av situationer för elever med funktionshinder dels FN:s standardregler dels Salamanca-
deklarationen. 
 
Funkisutredningen vållade en intensiv debatt i Sverige om de hörselskadade barnens/ 
ungdomarnas framtida skolsituation när man ville begränsa deras möjlighet att studera vid det så 
kallade riksgymnasiet i Örebro (Brunnberg, 2003). Debatten ledde till att de hörselskadade 
ungdomarna även i fortsättningen fick gå på riksgymnasiet och någon begränsning skedde alltså 
inte. 

5.3 Skolverkets utvärdering av RGD/RGH 
Skolverkets utvärdering av de döva och hörselskadade elevernas studiesituation på RGD/RGH i 
gymnasieskolorna i Örebro läsåret 1995/96, utfördes av Nestor m.fl (1996) i Skolledarhögskolan 
i Örebro. Utvärderingen visade att de döva eleverna hade liten kontakt med de hörande eleverna, 
och umgicks mest med varandra då de kände varandra från specialskolorna. De hörselskadade 
eleverna önskade mer kontakt med de hörande eleverna och ville inte bli sammankopplade med 
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de döva eleverna. I övrigt verkade eleverna nöjda med organisationen. Gemenskap och trygghet 
var något som eleverna värderade högt, och detta fick de i Örebro. Gällande fritiden var det 
också viktigt att det fanns stöd och kamratskap bland de man umgicks med. RGH-eleverna 
betonade detta mycket starkt, eftersom de kommer från olika håll i landet och inte känner 
varandra från början på samma sätt som RGD-eleverna.  
 
På frågan om de tyckte att det var bra med att gymnasieutbildningarna är samlade till Örebro 
svarade så gott som alla att det var bra på grund av kompetensen, som annars inte fanns på 
hemmaplan. Eleverna ville inte samlas i en egen renodlad skola för döva och hörselskadade.  
Skälen som de uppgav till detta var att de inte ville vara segregerade, de ville vara involverade. 
De skulle ju ändå umgås med andra i arbetslivet senare, så den erfarenheten ansåg de sig behöva. 
Risken att bli särbehandlad eller att bli betraktad som �dum i huvudet� var ytterligare ett skäl. 
Dock var det många elever som kunde tänka sig att man kunde koncentrera utbildningen till ett 
mindre antal enheter för att möjliggöra bättre kommunikationer för kurser på olika skolor var det 
många elever som kunde tänka sig. Avståndet mellan skolor i centrala Örebro är ett stort hinder.  
 
Eleverna ville ha samma bedömningsnormer som sina hörande kamrater och ville inte bli 
särbehandlade när betygen skulle sättas, vilket de upplevde att de blev. Allmänt tyckte en 
majoritet av eleverna att Örebro var bra som ort för utbildningen av döva och hörselskadade 
elever. En mycket stor majoritet av RGH-eleverna framhöll att utbildningen i Örebro är av hög 
klass jämfört med vad man haft eller kunde få på hemorten, då de menade att de kommer från 
högstadier ute i landet där många av RGH-eleverna rent av farit illa på grund av sitt 
funktionshinder och brister i undervisningen. Även RGD-eleverna var nöjda, de hade bakom sig 
haft goda utbildnings- och boendeförhållanden via specialskolorna så de kunde inte jämföra 
utbildningarna på samma sätt som RGH-eleverna hade kunnat göra. En genomgående iakttagelse 
som utvärderarna gjorde var att många elever framhöll att de utvecklats i betydande grad sedan 
de kommit till Örebro. Från att en början ha känt sig otrygga och haft hemlängtan så hade de 
genom att de fått ta eget ansvar för sin livssituation, genom inflytande i skolan och eget boende, 
blivit självständiga och självsäkra. Detta ansåg utvärderarna vara en faktor som väger tungt i 
pluskontot när det gäller utbildningen i Örebro (Nestor m.fl., 1996).  

5.4 Källan till en chans 
Uppdraget för kommittén Källan till en chans (SOU 2005:81) var att ta fram en nationell 
handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Rädda Barnen hade en plats i 
kommittén och fann att barnens egna röster om hur vården fungerat för dem saknades i 
utredningen trots att FN:s barnkonvention skulle genomsyra utredningen.  
 
Rädda barnen startade då parallellt med kommitténs arbete ett projekt i samarbete med 
Forandringsfabrikken i Norge för att låta barn som var placerade i familjehem eller på HVB-hem 
själva komma till tals. Resultatet blev �höringar�, en ny slags teknik för att barn ska kunna 
beskriva sina tankar och åsikter så fritt som möjligt utan tolkning eller påverkan av vuxna.  
En närmare beskrivning av �höringar� återfinns i metodavsnittet Höringar som teknik. 
 
I projektet genomfördes sju höringar med 50 HVB- eller familjehemsplacerade barn och unga i 
åldrarna 7 till 20 under hösten 2004 och våren 2005 (Rädda Barnen, 2005). Två gruppledare och 
fem till åtta barn i varje grupp. Grupperna arbetade i två dagar under fyra timmar per dag. 
Genom dessa �höringar� fick ungdomarna på olika sätt formulera och presentera sina tankar och 
upplevelser kring hur det är att vara placerad, hur de har blivit bemötta och vad de skulle vilja 
ändra på. Kommittén fick även möjlighet att ta del av sammanställningar av e-mail som flickor 
och pojkar skickat till BRIS samt material från Statens institutionsstyrelses årliga skrivartävling 
där ungdomar på de särskilda ungdomshemmen inbjuds att skriva dikter, sånger och 
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prosastycken om sina erfarenheter, tankar och känslor. Alla dessa exempel låg sedan till grund 
för kommitténs betänkande (SOU 2005:81). 
 
I SOU 2005:81 framgår det att de allra flesta ungdomar under 18 år fortfarande bor hemma med 
sina föräldrar. År 2001 hade drygt 2 300 av totalt 209 000 unga i åldrarna 16-17 flyttat hemifrån. 
Ännu vid 20 bor drygt 50 procent av flickorna fortfarande kvar hemma och bland pojkarna är 
drygt hälften boende i föräldrahemmet vid 21 år. Detta torde vara intressant att jämföra med 
döva och hörselskadade ungdomar, som oftare flyttar hemifrån tidigare på grund av sin 
skolsituation. Även om en del ungdomar går i hörselklass i grundskolan på hemorten så flyttar de 
flesta till Örebro för att börja på RGD/RGH när de är i 16-17-årsåldern. 

5.5 Barnombudsmannens undersökningar 
I sin rapport år 2002, �Många syns inte men finns ändå�, redovisar Barnombudsmannen en 
enkätstudie om hur barn med funktionshinder har det i skolan och på fritiden. Flera tidigare 
studier har visat att de flesta barn svarar ja när de får frågan om de trivs i skolan. Det gäller även 
Barnombudsmannens studie. Nittio procent av barnen, med och utan funktionshinder, svarade att 
de trivs i skolan. Ändå visar studien att barn med funktionshinder ofta utestängs från aktiviteter. 
De kan ofta inte vara med på lektioner därför att lokalerna inte är tillgängliga. De kan inte delta i 
utflykter och inte göra yrkespraktik. De får inte de hjälpmedel de behöver i skolan. De blir 
mobbade oftare än andra barn, särskilt barn med osynliga funktionshinder. De är oftare än andra 
barn ensamma på rasterna och på fritiden. Det konstaterades även att barnen är mindre nöjda 
med sitt inflytande i skolan och samhället i övrigt än med sin tillfredsställelse med livet allmänt 
sett och många andra områden (BO, 2002).  
 
Barnombudsmannen genomförde hösten 2003 en enkätundersökning bland handikappråden i 
samtliga kommuner och landsting. Syftet med undersökningen var att få en aktuell bild av i 
vilken utsträckning som handikappråden bevakar barns och ungas rättigheter. Undersökningen 
ville även ge svar på hur handikappråden är placerade i sina organisationer och om barn och 
unga omnämns i rådens styrdokument. Handikapprådens sammansättning var även av intresse i 
denna undersökning. BO:s undersökning visade att handikappråden i landstingen är närmare 
knutna till sin styrelse än handikappråden i kommunerna, och att barn och unga alltför sällan 
omnämns i instruktionerna till handikappråden. Handikappråden består dessutom företrädesvis 
av personer mellan 50 och 65 år och av representanter för Synskadades riksförbund och De 
handikappades riksförbund. Frågor som rör barns och ungas situation behandlas sällan av råden. 
Det är sällan råden hämtar in synpunkter genom direktkontakter med barn och unga som har 
funktionshinder. Vanligtvis hämtas synpunkter in via föräldrar eller representanter för de 
handikapporganisationer som deltar som ledamöter i råden. Barnombudsmannen anser att barn 
och unga bör ges möjlighet att företräda sig själva och att en föryngring av handikappråden bör 
ske (BO, 2004).  
 
Våren 2005 gjorde BO en undersökning för att ta reda på hur barn och unga själva upplever sina 
möjligheter till och förutsättningar för inflytande i kommunen, i skolan, på fritiden, inom hälso- 
och sjukvården och inom familjen. Svaren gav en otydlig bild. Över hälften av de barn och unga 
som tillfrågades var inte intresserade av att få säga vad de tycker gällande kommunen, skolan 
och fritiden. Men när de tillfrågades om de vuxna som bestämmer i kommunen ska fråga barn 
och unga innan de bestämmer om sådant som är viktigt för dem svarar nästan 3/4 ja, absolut. Få 
av dem uppgav att de har tillfrågade i frågor som berör dem och det är heller inte många som tror 
att de som bestämmer i kommunen är intresserade av vad de tycker - 61 procent sa nej (BO, 
2006). 
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5.6 Hörselskadade barns sociala skolsituation 
Ahlström & Preisler (1998) och Brunnberg (2003) genomförde sina studier om hörselklasser i 
Örebro som flyttar in i dövskolan med fokus på att belysa och beskriva dessa elevers sociala, 
språkliga och kommunikativa situation. Det var samma barn som följdes under flera år. Även 
lärare, skolledning och föräldrar intervjuades eller besvarade enkäter. Det är upp till föräldrarna 
vilken typ av skolplacering de väljer för sina barn, framförallt utifrån hur mycket talspråk som 
barnet behärskar och kan ta in. Även samhällets syn spelar in i detta beslut, vilket innebär att 
funktionshindrade barn helst ska integreras med normalfungerande barn så långt det går. 
Majoriteten av de hörselskadade barnen placeras utifrån detta i vanliga klasser. En anledning kan 
också vara att föräldrarna inte vill att barnet ska behöva ha lång resväg till skolan eller behöva 
flytta till annan ort och då bo hemifrån i veckorna för att gå i specialskola. För döva barn är det i 
dag självklart att deras första språk är och ska vara teckenspråk. För hörselskadade barn är dock 
språkfrågan inte lika självklar.  
 
Barnen blev vid skolbytet mer accepterade av de döva barnen än vad de varit av de hörande och 
de som behärskade teckenspråk fick mer kompisar att välja bland (Ahlström & Preisler, 1998; 
Brunnberg, 2003). Brunnberg, som framförallt studerade barnen och tog del av deras 
uppfattningar samt observerade dem, menar att placering av hörselskadade barn i vanliga skolor 
inte automatiskt gör att dessa barn får en social gemenskap med hörande barn. Det kan i stället 
vara negativt för deras personliga utveckling att hela tiden känna sig annorlunda. De flesta av de 
hörselskadade barnen var mer nöjda med placeringen på dövskolan och uppfattade de döva som 
�nästan lika� de hörselskadade. Resultaten från Brunnbergs studie visar att de hörselskadade 
barnen var mer utanför i den hörande skolan än i dövskolan. På dövskolan lekte de mer på hela 
skolgården än vad de gjorde i den hörande skolan där de höll sig i utkanten. De fick en vidare 
social krets på dövskolan och blev mer accepterade än vad de varit på skolan med hörande barn 
där de var marginaliserade. 
 
Enligt Brunnberg (2003) är framför allt de äldre skolbarnen mindre nöjda med sin sociala 
situation och upplever att de står utanför gemenskapen i kamratgruppen. De har även färre 
kamratrelationer än sina hörande klasskamrater. I sin longitudinella studie visar Brunnberg att 
hörselskadade föredrar att umgås med varandra. Hon har genom sin studie av yngre elever på 
integrerad skola sett att de hörselskadade eleverna inte tar för sig av utrymmet på skolgården 
under rasterna. Studien visar att barnens självförtroende är förhållandevis lågt när de går i 
specialklasser på integrerad skola. De hörselskadade barnen känner ett utanförskap gentemot de 
hörande eleverna och de går ofta undan på rasterna av denna anledning. De som har tryggast 
identitet är de som identifierar sig själva som hörselskadade (Brunnberg, 2003). Går det 
hörselskadade barnet integrerat i skolor för hörande barn så kan detta vara svårt. Det kan påverka 
barnets psykosociala situation och mentala hälsa. 

5.7 �Insneddare� 
I en undersökning, utförd av HRF (2007), framgår det av uppgifter från en regional 
hörselklasskola att det är vanligt att hörselskadade elever får det stöd de behöver i 
undervisningen och skolmiljön alltför sent, det vill säga de får möjlighet att gå i anpassad 
skolform först efter att ha misslyckats eller fått stora svårigheter i den vanliga grundskolan. 
Många får chansen först på gymnasiet. De som börjar sent i hörselklass- och specialskola, så 
kallade �insneddare�, har oftast mycket att ta igen. De flesta av dem har bytt skolform först när 
de halkat långt efter sina hörande klasskamrater, och då är det svårt att komma ikapp även med 
bästa möjliga stöd. Eftersom �insneddarna� är ganska många påverkas skolresultaten inom de 
anpassade skolformerna. Av de avgångselever som började vid hörselklasskolan redan i årskurs 
1-3 var det bara 9 procent som inte hade godkänt i kärnämnena. Bland alla avgångselever, varav 
många var sena �insneddare�, var andelen 47 procent (HRF, 2007).  
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I den tidigare redovisade studien av Brunnberg (2003), hade det mellan 1994 och 1995 kommit 
till insneddare så att samma klasser hade utökats från 29 till 38 elever. HRF menar att skälen till 
att föräldrar ofta väljer en integrerad skolgång beror på att 

 
de tror att "vanlig skola" - trots brister - är bättre för barnet än en "annorlunda" skolform. De vill dessutom 
att barnet ska slippa pendling eller boende på annan ort. Kommunerna, å sin sida, tenderar att underskatta 
hörselskadades behov, samtidigt som de har en övertro på sin egen kompetens (HRF 2007:52).  
 

Att anpassade skolformer ofta ses som en sista utväg beror på att många hörselskadade barn inte 
får chansen att gå i hörselklass eller specialskola förrän de misslyckats i den vanliga skolan och 
därmed visat att de �behöver� gå i en anpassad skola, på sina villkor (HRF 2007). 

5.8 Hörselskadade barns psykosociala situation 
Fredriksson (2006) har i sin kunskapsöversikt om hörselskadade barns psykosociala situation 
funnit att skolplaceringen är en delaspekt som påverkar hörselskadade och döva barns mentala 
hälsa. Integration i vanliga skolor kan innebära att det hörselskadade barnet känner sig utanför, 
isolerat och annorlunda än de andra barnen. Det kan också leda till mycket konflikter med de 
hörande barnen. De kan uppfatta sig själva som funktionshindrade och känna sig som mycket 
avvikande. Det är ofta svårt för det hörselskadade barnet i den vanliga grundskolan att få 
kamrater. Många hörselskadade barn känner sig tryggare med andra hörselskadade än med 
hörande barn. Situationen för barn med CI-implantat liknar situationen för hörselskadade barn 
när det gäller det ovanstående. Hörselskadade barn kan ha svårare än både hörande barn och 
döva barn att utveckla en stabil identitet. Det finns till exempel ingen kultur för hörselskadade 
motsvarande dövkulturen som det hörselskadade barnet kan identifiera sig med. Så frågan är om 
de identifierar sig som hörande, döva, hörselskadade eller någonting däremellan. De 
hörselskadade barn som identifierar sig som funktionshindrade har tidigare alkoholdebut och 
mer psykosociala problem än andra.  
 
Vidare pekar Fredriksson (2006) på FN:s barnkonvention som menar att funktionshindrade barn 
ska integreras i samhället. Att integrera hörselskadade och i vissa länder döva barn, i hörande 
skolor kan ju sägas uppfylla konventionens mål på denna punkt, men kan i stället innebära en 
exkludering. Man kan också utifrån ett folkhälsoperspektiv samt ett hälsoperspektiv tolka att 
barnens mentala hälsa och utveckling påverkas negativt av detta. Även om integrering vad gäller 
fysisk placering på skolor sker så innebär det alltså inte självklart att barnen inkluderas i den 
sociala gemenskapen på skolan utan att de istället kan hamna i utanförskap. Detta kan tolkas som 
att begreppet integrering i skolor används på fel sätt. Att de hörselskadade barnen inte blir 
delaktiga i gemenskapen med hörande barn kan också ses som att människor väljer att umgås 
med personer som liknar dem själva. Att barnen hamnar utanför och exkluderas från 
gemenskapen i skolan rimmar illa med FN:s barnkonvention som har barnets bästa för ögonen, 
betonar Fredriksson (2006).  

6. METOD 

6.1 Kvalitativ metod 
Inom samhällsvetenskapen står valet av undersökningsmetod oftast mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod. Målet med en kvalitativ metod är enligt Holme & Solvang (1997) att upptäcka 
fenomen medan en kvantitativ metod främst syftar till att fastställa proportioner av något som 
redan är bestämt. I denna studie är syftet att uppnå en djupare förståelse av hur RGD/RGH-
elever upplever sin nuvarande och tidigare skolsituation. Jag anser därför att en kvalitativ 
undersökningsmetod är bättre lämpad i detta avseende. Valet av perspektiv styr den 
utgångspunkt som forskaren väljer att se problemet utifrån. Detta innebär att forskaren medvetet 
gör sitt val av perspektiv vilket i sådana fall kan innebära att vissa delar av problemområdet 
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betonas starkare än andra.  I denna studie avser jag att belysa RGD/RGH ur ett barnperspektiv i 
enlighet med barnkonventionen och funktionshinderkonventionen. Den kvalitativa metoden 
anser jag vara bättre lämpad i relation till studiens frågeställningar. Syftet med höringarna är att 
få fram intervjupersonernas upplevelser av sin situation och enligt Holme & Solvang (1997) är 
då en kvalitativ metod att föredra. De menar att:  
 

kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de ger en helhetsbild som möjliggör en ökad förförståelse 
för sociala processer och sammanhang. Den närkontakt sådana undersökningsmetoder skapar i förhållande 
till de undersökta enheterna öppnar också för en bättre uppfattning av den enskildes livssituation (Holme & 
Solvang, 1997:78). 

6.2 Om höringar som teknik 
�Höringar� är en norsk deltagandemodell från Forandringsfabrikken, som används för att 
beskriva verkligheter, få fram nya idéer och skapa planer för förändring. Projektorganisationen 
Forandringsfabrikken i Norge arbetar med att utveckla metoder för barns och ungas medverkan. 
De strävar efter att med förändringsverktyg motivera och engagera deltagarna. När 
förändringsverktygen tas i bruk kallar man dem uppdrag. De norska utvecklarna har hämtat 
inspiration från Participatory Learning and Action, en metodik använt i lokalt samhällsarbete 
världen över, och sedan vidareutvecklat metoden i samarbete med unga och professionella.  
 
Grundtanken i höringmodellen är att de unga är experterna, de definierar problemen, förmedlar 
erfarenheterna och kommer med förslag på lösningar. Deltagarna träffas, tillsammans med två 
ledare, vid två tillfällen under fyra timmar per dag och arbetar i små grupper om fem till åtta 
deltagare.  
 
Ledarnas roll är att på ett lyhört sätt kunna presentera olika kreativa kommunikationsverktyg 
som deltagarna kan använda för att förmedla vad de tänker och tycker i de uppdrag som ges dem. 
Bra ledare är en förutsättning för att deltagarna ska kunna förmedla något genom uppdragen. Det 
är därför av vikt att ledarna är lyhörda för vilka verktyg som fungerar i respektive grupp, då 
verktygen blir ett slags �dörröppnare� till dialoger, menar utvecklarna. Dock ska man komma 
ihåg att ledarna ska verka som möjliggörare, inte vara de som bestämmer eller har alla svaren.  
 
Deltagarna ges konkreta uppdrag utifrån vissa teman. Efter varje uppdrag samlas deltagarna och 
presenterar gruppvis sin produkt för varandra och lite om vad de pratade om i grupperna. På så 
vis möjliggörs feedback från de andra deltagarna, menar utvecklarna, eftersom de flesta 
människor förmedlar mer när de kan berätta i grupp om vad de gjort. Utvecklarna menar att det 
kan av deltagarna upplevas vara mindre obehagligt än att prata direkt om sitt eget liv. 
Kommunikationsklimatet i �höringarna� ska vara ett slags projektiv teknik att så många som 
möjligt i arbetsprocessen blir trygga och känner sig värdesatta. Att tillåta humor, kaos och allvar 
under tiden är ledorden för �höringarna�.  
 
Utvecklarna betonar att barn och ungdomars budskap som framkommer under �höringarna� ska 
förmedlas till berörda beslutsfattare och makthavare som de är, och inte skrivas om. Resultaten 
dokumenteras med fördel under tiden, gärna direkt i råtext. Därför är uppdragen konstruerade så 
att insamlingsprocessen blir kreativ och visuell. Ett exempel är att med digitalkamerans hjälp 
göra fotocollage för att beskriva vad deltagarna upplevt som bra respektive dåligt, som denna 
studie belyser, i skolsituationen. Eller en soptunna så att deltagarna kan skriva ner negativa 
erfarenheter på lappar och kasta dem i soptunnan (www.forandringsfabrikken.no; Rädda Barnen, 
2005). 
 
Den ovan beskrivna norska tekniken har sedan ytterligare utvecklats och använts av Rädda 
Barnen (2005) i Sverige. I utredningen Källan till en chans (SOU 2005:81) har utredarna använt 
citat från de �höringar� som Rädda Barnen genomfört med ungdomar som själva hade erfarenhet 
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av att möta socialarbetare och vara placerade, det vill säga var experter på den situation som de 
befann sig i.  

6.3 Tillvägagångssätt 
Metoden att genomföra studien med hade redan bestämts innan själva uppsatsens syfte 
fastställts. Detta för att jag ville utröna om denna kvalitativa metod som teknik var tillämpbar på 
döva och hörselskadade ungdomar. Rädda Barnens (2005) bok användes som underlag för 
�höringarnas� disposition. Frågorna som utformades för �höringarna� var av öppen karaktär 
eftersom jag inte ville begränsa datainsamlingen, samt för att det var ett av kriterierna för att 
kunna tillämpa tekniken med �höringar�. Frågorna formades utifrån den här studiens 
utgångspunkt, och lades upp ungefär som en intervjuguide över specifika teman som kommer att 
beröras och där intervjupersonerna har friheten att svara och reflektera fritt (Holme & Solvang, 
1997). Jag kontaktade berörda ungdomar och deras målsmän genom brev. Brevet innehöll 
information om uppsatsens syfte. I de fall ungdomarna var under 18 innehöll brevet även ett 
informerat samtycke. Vid den första kontakten med deltagarna upplystes de om att sådant som 
kommer fram vid höringarna ses som konfidentiella uppgifter.  
 
Före tillämpningen av tekniken med �höringarna� utformades en slags intervjuguide, som ett 
hjälpmedel för att behålla fokus under �höringarna�. Intervjuguiden som använts under 
höringarna kännetecknades av specifika teman med öppna underfrågor, detta för att få med 
viktiga områden för studiens syfte. Intervjuguidens öppna frågor innebär att följdfrågor kan 
förekomma och respondenternas subjektiva upplevelser på områden kan urskiljas (Holme & 
Solvang, 1997; Marlow, 2000; Trost, 2004). Intervjuguidens uppdragsbeskrivningar finns 
presenterade med utgångspunkt från varje tema i resultatdelen. 
 
Jag valde att föra fältanteckningar och fotografera istället för att filma vid dokumenteringen av 
�höringarna�, trots att teckenspråk bäst förmedlas visuellt d.v.s. filmas. Detta på grund av att jag 
ser det som att filmkameran annars skulle upplevas som ett störande inslag i genomförandet. 
Enligt Trost (2004) kan deltagare bli besvärade av kameran, speciellt om den ska följa med i 
deras rörelser när de utför olika uppdrag. Även integriteten blir mera utsatt. Om kameran rör sig 
så påminns deltagarna om att den är där, vilket kan inverka negativt på datainsamlingen, enligt 
Trost (2004). 
 
Vi var två gruppledare under varje höring, detta eftersom det underlättar informations-
insamlingen och ökar förståelsen genom att gruppledarna kan diskutera med varandra och 
komplettera där det behövs. De andra två gruppledarna arbetar även inom RGD/RGH vilket 
garanterade att intervjuarna kände till ämnesområdet väl (Trost, 2004). Efter �höringarna� 
gjordes sammanfattningar som vi läste igenom för att kontrollera att gruppledarna uppfattat 
ungdomarna rätt.  

6.4 Litteraturanskaffning 
Den kunskapsgenomgång som genomförts i studien bygger delvis på sökningar i olika databaser 
som är uppbyggda kring Nordiska universitets- och forskningsbibliotek; Libris, ELIN Örebro, 
Social Services Abstracts och ArtikelSök, samt sökmotorer som Voyager och Google. Sökorden 
jag använde mig av är bland annat döva, hörselskadade, barnperspektiv, barnkonvention, 
funktionshinder, salamancadeklaration, riksgymnasier � även på engelska. Dessa har använts i 
olika kombinationer. Jag har genom litteraturstudier inom området försökt skaffa mig en 
teoretisk förståelse för problemområdet innan undersökningen genomfördes. Jag har tagit del av 
både svenska och internationella studier för att få en inblick i gällande kunskapsläge inom 
studiens intresseområde. Det finns en mängd internationell litteratur vad gäller döva och 
hörselskadade, men den är mestadels koncentrerad kring tvåspråkighet, kommunikativ 
kompetens, specialpedagogiska metoder och kliniskt/medicinskt stöd till den döva/hörselskadade 
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individen och dess omgivning. Av dessa studier fann jag att det är väldigt få som hade 
funktionshindrade barns egna perspektiv som utgångspunkt, på gränsen till obefintligt. 

6.5 Urval 
Urvalet av undersökningspersoner blir en avgörande del av undersökningen i kvalitativa studier. 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en djupare förståelse av 
det fenomen man studerar. Därför ska urvalet ske systematiskt utifrån vissa medvetet 
formulerade kriterier som är härledda utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att få fram 
lämpliga deltagare användes strategiskt urval. Utifrån studiens syfte, som är att utröna döva och 
hörselskadades upplevelser och erfarenheter inbjöds döva och hörselskadade ungdomar att delta 
i studien. De kriterier som ställdes var att deltagarna skulle studera på RGD/RGH i Örebro. I och 
med att de går på RGD/RGH har de en hörselnedsättning i en omfattning att de kan definieras 
vara döva och hörselskadade. Ett adressregister över samtliga elever erhölls från 
informationsansvarig på RGD/RGH, därefter plockades vart nionde namn ut. De utvalda 
kontaktades först via brev, sedan via telefon eller sms. I samband med kvalitativa intervjuer 
föredras ett heterogent urval inom en given ram (Trost, 2004). Jag strävade därför efter stor 
variation mellan grupperna genom att dela in ungdomarna i tre grupper � en grupp med RGD-
elever, en andra grupp med RGH-elever och en tredje, mixad grupp med både RGD- och RGH-
elever.  
 
Det uppstod svårigheter med att rekrytera deltagare till �höringarna�. Av 42 utskickade brev och 
sms kom bara två kallade till �höringarna�.  Resten �raggades upp� på plats vilket till stor del 
kan sägas vara att det skedde ett urval med hjälp av en snöbollsmetod. Ett problem med att 
använda sig av en snöbollsmetod är att urvalet blir okontrollerat (Marlow, 2000). Det framkom 
senare att den adresslista som jag haft tillgänglig inte varit aktuell vid det tillfället. Några av 
ungdomarna på listan hade antingen flyttat eller slutat på skolan. Dåligt väder, aktiviteter på 
andra områden och tidsbrist kan vara även vara ytterligare ett par av orsakerna till frånvaron 
samt att satsa två helkvällar av deras dyrbara fritid avskräcker. Det kan därför betraktas bättre 
om man kan genomföra �höringarna� under skoltid. Tiden var även en faktor som stod mot oss, 
då det skulle ha krävts betydligt mer tid än vi hade till förfogande för varje enskilt tillfälle.  
 
De som deltog i �höringarna� var i första gruppen 2 flickor och 1 pojke. Alla tre är döva 
ungdomar, mellan 18 och 21 år och går i årskurserna 1, 1 och 4 på riksgymnasiet i Örebro.  
De som deltog i andra gruppen var 3 flickor och 3 pojkar mellan 18 och 21 år, och går i 
årskurserna 2, 2, 2, 3, 3 och 4 på riksgymnasiet i Örebro. Hälften är döva och hälften är 
hörselskadade. Det vill säga att det var bra spridning på döva och hörselskadade elever avseende 
ålder, klass, skolform och kön. Tyvärr saknas unga personer med CI i studien. Sammanlagt har 
nio elever deltagit i denna undersökning fördelade på två grupper vid två tillfällen. 

6.6 Metoddiskussion 
Genom att ställa frågor utifrån vuxenperspektiv och tolka svaren utifrån det (om än ofta 
omedvetet) så får vi ofta de svar vi själva letar efter eller vill ha. Hade en traditionell metod 
använts i denna studie, som intervju eller enkät så hade det nog varit sannolikt att exemplet med 
den urkopplade brandvarnaren (se resultatredovisning för uppdrag 7.3) inte framkommit, för jag 
som intervjuare skulle inte ha tänkt i sådana banor som säkerhet och tekniska hjälpmedel.  
En kreativ teknik strävar efter att hitta nya infallsvinklar som underlättar höringarna går ut på att 
man ställer öppna frågor, och sedan redovisa resultaten rakt av, utan omskrivningar eller 
tolkningar. Det är de själva som har producerat underlaget till detta material, min roll har varit att 
sträva efter att sammanfatta dem i uppsatsform.  
 
Jag upplever �höringarna� som en bra teknik för denna studie. Innan �höringarna� hade jag 
ingen erfarenhet av att leda gruppdiskussioner, och var därför inte van vid att utveckla och 
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använda ungdomarnas resonemang kring de olika uppdragen. Tiden var även en faktor som stod 
emot oss. Möjligtvis hade jag kunnat få fram mer och detaljerade beskrivningar om jag hade haft 
en hel förmiddag/eftermiddag, och fler deltagare. Exempelvis under lektionstid i skolan i form 
av en temadag. På så vis får man som intervjuare både fler deltagare, mera tid och arbeta ostört.  
Trots bakslagen upplevde jag dessa försök som givande, och väldigt roliga att genomföra. Det 
blev många skratt, men samtidigt också seriösa samtal. Det uppkom väldigt mycket under 
höringarna trots att vi inte hade lika mycket tid på oss som i Rädda Barnens fall. Anledningen till 
att det kom upp så mycket beror nog på de öppna frågorna som ställdes och att ungdomarna fick 
tillfälle och möjlighet att fundera under tiden de utförde uppdragen, så diskussionerna blev 
givande.  
 
Dock hade vi nog tjänat på att ändra lite i uppdragen, eftersom det blev en del upprepningar av 
samma information i de olika uppdragen. Samtidigt så blir det en mättnad som också är viktig. 
Det är en balansgång. RGD/RGH är en speciell skolsituation som också innefattar boende och 
fritid, och relationen till övriga familjen eftersom ungdomarna får bo på annan ort.  
Dessutom kan man säga att det rör sig om två olika perspektiv � dövperspektivet och 
hörselskadeperspektivet. Döva och hörselskadade är en heterogen grupp och har varken samma 
förutsättningar eller behov. Det som de har gemensamt är att de har ett kommunikations-
handikapp i relation till samhället. Kanske skulle man haft ett delområde för varje uppdrag, som 
till exempel ett för boendet, ett för fritiden och ett för skolan istället för att låta uppdragen 
omfatta hela RGD/RGH:s ansvarsområde. Från början hade jag tänkt mig en grupp RGD-elever 
och en grupp RGH-elever, men tyvärr ville det sig inte så. Man kan diskutera om resultaten hade 
blivit annorlunda om den andra gruppen hade bestått av enbart RGH-elever? De har ju ofta olika 
skolbakgrund där döva har en mer enhetlig specialskolebakgrund och de hörselskadade har 
erfarenhet från många olika skolformer.  
 
En annan svårighet visade sig bli att anteckna det som förmedlas av deltagarna samtidigt som 
kommunicerar med teckenspråk. Denna svårighet har lett till att vi valde att anteckna det 
ungdomarna berättat direkt efter �höringarna�. Citaten är alltså citat från det som direkt efter 
�höringen� antecknats. Valet att ha teckenspråkiga gruppledare, varav minst en som är 
hörselskadad eller hörande och alltså kan kommunicera både med teckenspråk och talad svenska, 
företogs för att erbjuda de hörselskadade eleverna att välja om de vill uttrycka sig på teckenspråk 
eller talat språk.  

6.6.1 Forskningsetiska aspekter 
Holme & Solvang (1997) betonar det faktum att forskning, som har människa och samhälle som 
studieobjekt, också innebär etiska problem. Forskningen är inte värdeneutral, så det är av största 
vikt att forskaren redogör för de värderingar och den förförståelse som bildar utgångspunkt. Min 
förförståelse är både utbildningsgrundad och empiribaserad genom att jag är ung, döv 
socionomstudent. Jag har varit både elev och praktikant inom RGD/RGH-verksamheten. Genom 
mina socionomstudier är jag möjligtvis något mera medveten om de fördomar och den 
förförståelse som både jag och andra inblandade i studien kan tänkas ha. Genom reflektioner och 
dialog med handledare och min omgivning har jag strävat efter att vara så neutral som möjligt i 
informationsinsamlingen och hållit mig till studiens utgångspunkter.  
 
Respekt för människor är även en grundläggande utgångspunkt för all form av samhälls-
forskning. Det innebär alltså att forskaren ska ta hänsyn till alla de krav för att uppfylla de 
forskningsetiska principerna så långt det går. Här har jag tagit utgångspunkt från Vetenskaps-
rådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002) för mina forskningsetiska överväganden.  
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Individskyddskravet konkretiseras av Vetenskapsrådet genom fyra allmänna huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   
De två första kraven innebär att deltagarna får information om studiens syfte, och att deltagandet 
är frivilligt, det vill säga att de har rätt att när som helst dra sig ur studien. För deltagaren är det 
viktigt att erhålla tillräckligt med information för att kunna ge sitt samtycke eller neka till att 
medverka i undersökningen. I de fall deltagarna är under 18 år informerar man deras målsmän, 
samt inhämtar samtycke från dem. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de individer 
som deltagit i studien avidentifieras liksom de platser och miljöer som förekommer, samt hur 
materialet skall behandlas och hur studien skall presenteras. Vid den första kontakten med 
deltagarna upplystes de om att sådant som kommer fram vid höringarna behandlas konfidentiellt. 
Vi avsåg varken att lämna ut namn eller andra uppgifter som gör att det går att koppla det som 
nämns till enskilda personer. Vi kommer sedan med så höga krav på sekretess som möjligt att 
göra en rapport där erfarenheter, upplevelser och uppfattningar presenteras så att föräldrar, andra 
ungdomar, lärare och beslutsfattare får ta del av ungdomarnas berättelser och förslag. Trost 
(2004) menar att termerna anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt blandas så att de verkar 
synonyma med varandra. Trost (2004) förtydligar skillnaden mellan konfidentialitet och 
anonymitet. Vid konfidentialitet, som i den aktuella studien, är det bara forskaren som vet 
namnet på deltagaren, vid anonymitet däremot så vet inte forskaren själv. Ett problem för mig 
och deltagarna som individer tillhörande en minoritet blev då att deltagarna inte kunde vara 
anonyma inför mig eller varandra ens om de hade velat det. Studien är dock inte av sådan 
karaktär att deltagarna löper hög risk att bli, eller uppleva sig, kränkta. 
 
Slutligen, nyttjandekravet, som innebär att materialet endast används i forskningssammanhang.   
I en studie där en del av de unga som deltar i undersökningen fortfarande är omyndiga kommer 
är det ännu viktigare att ta fasta på de etiska frågorna. Det är viktigt att deltagarna, trots att de 
kan vara omyndiga, har möjligheten att kunna välja självständigt om de vill ställa upp eller inte. 
Eftersom döva och hörselskadade ur många aspekter redan är en utsatt minoritet i samhället, har 
det varit av stor vikt för mig att ta största möjliga hänsyn till att bibehålla deras anonymitet 
gentemot utomstående. I enlighet med dessa forskningsetiska principer skickade jag ut brev med 
en kort beskrivning av undersökningsgruppen och ämnet som undersökningen berörde, och en 
presentation av studiens syfte, samt ett informerat samtycke till de föräldrar vars barn är 
minderåriga i studien (se bilaga 1, 2 och 3).  
 
Höringarna kan liknas vid gruppintervjuer, så det uppkommer etiska problem liknande de som 
Trost (2004) hänvisar till, ett av dem rör tystnadsplikten i synnerhet. Jag som intervjuare är 
medveten om tystnadsplikten, men deltagarna i höringarna har inte samma skyldighet. Detta har 
jag haft i åtanke, men ansåg inte att intervjuerna var av alltför intim karaktär som kunde verka 
kränkande för deltagarna så jag bortsåg från detta.  
 
En intressant fråga som Holme & Solvang begrundar är: 
 

Man ska vara medveten om att man genom en forskningsprocess alltid gör något med svarspersonerna. Vi 
kan starta processer hos dem som vi inte har möjlighet att följa upp. Vi kan ha fått respondenterna att 
lämna ut sig själva på ett sätt som de kanske inte hade tänkt sig. Den grundläggande frågan som vi alltid 
måste ställa oss är därför om vi har rätt att gripa in i andra människors liv på det viset. Är detta nödvändigt 
för att få fram den information vi vill ha, och har vi rätt att vilja detta? (Holme & Solvang, 1997:32).   

 
På denna fråga svarar jag ja, eftersom funktionshindrade ungdomar är en grupp som är särskilt 
utsatt i samhället när det gäller svårigheterna att göra sig hörda. Enligt Barnkonventionens artikel 
12 har barn rätt att bli hörda i det som angår dem, och jag försöker ge dem den här möjligheten i 
och med utredningen om reformen av specialskolan som berör dem ingående.  
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6.6.2 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Validitet är ett mått för att bedöma om studien mäter det som den är avsedd att mäta. (Marlow, 
2001). Närheten till det som studeras ökar validiteten, men närheten kan också skapa vissa 
förväntningar. Forskaren har vissa förväntningar och den intervjuade tror sig ha vissa 
förväntningar på sig, vilket kan styra de svar som framkommer (Holme & Solvang, 1997). 
Deltagare kan svara som de tror att man förväntar sig, för att �behaga�. Man kan även misstolka 
det som sägs, eller påverka svaren genom att vara alltför passiv eller aktiv. Holme & Solvang 
(1997) nämner även intervjuareffekter, att intervjuaren genom minspel, utrop och inpass i 
samtalet kan styra dem på ett oavsiktligt sätt. Jag försökte hålla detta i minnet under höringarna. 
Jag strävade efter att vara aktiv genom att hålla samtalen vid liv och ställa eventuella följdfrågor, 
men samtalens innehåll har deltagarna haft stor frihet att utforma. 
 
Min språkliga och kulturella kompetens (som döv och teckenspråkig) har också varit av 
väsentlig betydelse för de deltagande ungdomarnas möjlighet att fritt kunna uttrycka sina åsikter, 
och inte vara begränsade kommunikativt sett.  
 
Reliabilitet innebär att en mätning speglar faktiska variationer, det vill säga det ska finnas 
tillförlitlighet till mätinstrumentet. Detta hanteras genom en utförlig presentation av sökningar, 
urvalsprocess och materialgenomgång, det vill säga, hur materialet strukturerats och analyserats. 
Presenteras gör också förklaringar och motiveringar av kategoriseringar. Reliabilitet har dock 
inte samma centrala plats i kvalitativa undersökningar då syftet snarare är att få bättre förståelse 
av vissa faktorer och inte den statiska representativiteten. 
 
Jag anser att reliabiliteten för detta arbete är relativt hög eftersom jag har använt mig av gedigen 
litteraturanskaffning samt inhämtat information från just de individer som berörs av syftet. 
Studiens empiriska data är även relevant för mina frågeställningar.  
 
Det är endast möjligt att generalisera och dra slutsatser om en hel population med en kvantitativ 
metod (Holme & Solvang 1997; Marlow, 2000). Då syftet med denna studie snarare är att skapa 
en djupare kunskap och förståelse runt teori och empiri tror jag att den flexibilitet som en 
kvalitativ studie medför därför är bäst lämpad för att belysa frågeställningarna och syftet.  
Detta medför också att jag kan komma närmare och djupare den verklighet som jag vill studera. 
Däremot skulle studien möjligtvis ha fått ett ännu större djup om jag hade haft fler ungdomar. 
Kvale (i Holme & Solvang, 1997) menar att antalet personer tenderar att vara antingen för litet 
eller för stort vid kvalitativa intervjuundersökningar. Vidare sägs att det inte är möjligt att göra 
statistiska generaliseringar eller testa hypoteser om antalet är för litet, och om antalet är för stort 
går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna. Det skulle i grova drag 
innebära precis som Kvale säger att om syftet är att förstå världen som den upplevs av en 
särskild person, räcker det med denna enda person. Studien är mycket intressant, men kanske 
hade studien blivit ännu mer intressant om antalet deltagare hade överstigit nio? Trost (2004) 
menar däremot att vid gruppintervjuer bör det inte vara alltför stora grupper så att man inte kan 
hålla reda på alla deltagarna. Fem deltagare rekommenderas, och det passar bra för döva och 
hörselskadade då de är vana vid att arbeta i små grupper utifrån sina skolformer. På så vis 
minskar man risken för att de som är �snacksaliga� helt dominerar, även om risken inte 
försvinner. I första höringen var det tre deltagare och i andra höringen sex deltagare, så man kan 
säga att normen följdes.   

7. RESULTAT OCH ANALYS 
Jag kommer nedan att presentera resultaten från �höringarna� i både text och bild, i enlighet med 
modellen för �höringar�. Det blir en resultatredovisningsdel, där det inte görs några försök till 
tolkningar, utan är en konkret berättelse med bilder och citat som är deltagarnas egna muntliga 
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eller skriftliga formuleringar. Bilder från vissa uppdrag kommer att läggas som bilagor av 
utrymmesskäl, de övriga bilder som finns med i detta resultatavsnitt fungerar som en 
fingervisning av hur slutprodukterna såg ut. De är alltså inte menade att förtydliga kommentarer 
och citat, utan ska enbart ses som en bildredovisning av uppdragen.  
Uppdragsbeskrivningar till varje uppdrag återfinns under respektive uppdragsdel. Resultat-
redovisningen blir alltså tematisk utifrån de olika uppdragen som genomfördes vid �höringarna�. 
Delanalyser görs för varje tema, utifrån de internationella styrdokumenten samt tidigare 
forskning. Nästa avsnitt utgör en sammanfattande analys och diskussion utifrån studiens 
frågeställningar. Jag kommer inte att redovisa resultaten utifrån grupperna av anonymitetsskäl, 
då grupperna är små. 

7.1 Uppdrag: Skollinjekarta  
Ungdomarna fick börja med att rita en skollinjekarta för att förmedla sina erfarenheter från olika 
skolplaceringar. Hur individers placering i olika skolformer kan ha varierat är en kunskap som 
idag saknas. Skollinjekartan utformas med två tidslinjer, en med årskurserna 1-10 i grundskolan 
samt en med årskurserna 1-4 på gymnasiet utmärkta på ett papper. Många ungdomar kan ha gått 
10 år på grundskolenivå och 4 år på gymnasiet eftersom tiden i specialskolan ofta är 10 
respektive 4 år, och inte som i vanliga grundskolan respektive gymnasiet som ofta är 9 
respektive 3 år. De här ungdomarna kan ha gått i en eller båda skolformerna. Med skolformer 
menas vanlig grundskola respektive regional specialskola på grundskolenivå samt gymnasium 
respektive specialskolans riksgymnasier RGD/RGH. Det kan i den vanliga grundskolan/ 
gymnasiet finnas olika arrangemang för att ge hörselskadade och döva ungdomar särskilt stöd. 
Ungdomarna i den aktuella studien fick själva fylla i vilka skolformer de gick i under dessa 
årskurser, samt rita ett glatt ansikte, ett surt ansikte eller ett ledset ansikte eller andra 
ansiktsuttryck kopplat till årskursen och därmed en visualisering av upplevelsen av i den 
skolsituationen. Även födelseår, nuvarande årskurs samt vilken skola de nu går i fylldes i. Kartan 
innehåller ingen annan detaljerad information än om typen av skolplacering. Den ger däremot en 
känslomässig informationskod. 
 
Då ansiktena på ungdomarnas skollinjekartor blir för små för att kunna uppfattas om man lägger 
in bilder på skollinjekartorna här i texten så väljer jag att lägga ett par exempel på skollinjekartor 
som bilaga (se bilaga 4). Skollinjekartorna redovisas här istället som text om ungdomarnas 
skolplacering och upplevelser av situationen i skolan under de aktuella skolåren: 
 

Specialskola åk 1-10, mestadels ☺ utom i åk 3, 6 och halva 10. RGD 1 ", gick om. Nu RGD 1 igen 
� ☺.  
 
Hörande klass (integrerad med assistent) åk 1-5. ☺ fram tills åk 4, sen ". Specialskola åk 6-10, 
mestadels ☺, utom åk 7 sned mun och åk 10 ". RGD 1-4, mestadels ☺ utom RGD 2, sned mun.  
 
Specialskola åk 1-10. Väldigt varierat. " åk 5, 6, 8, och 10. RGD åk 1 ☺.  
 
Specialskola åk 1-10. Mestadels ☺, men " i åk 5 och 6. RGD 1-2 ". 
 
Specialskola åk 1-6. Hörselklass åk 7-9. Specialskola åk 9-10. RGD 1-2. " åk 1-2, sen ☺ fram till 
åk 10. Neutralt ansikte RGD 1. 
 
Hörselklass åk 1-9. Mestadels ☺ utom i högstadiet. RGH 1-2 ☺. 
 
Specialskola åk 1-10, RGD 1-4. ☺ hela tiden. 
 
Hörselklass åk 1-10. RGH 1-3. ☺ hela tiden. 
 
Hörselklass (integrerad i hörande klass) åk 1-9. " hela tiden utom i åk 2. RGH 1-2 ☺, RGH 3 
neutralt ansikte. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att fyra deltagare har gått hela sin grundskoletid i regional 
specialskola, tre deltagare har gått i anpassad skolform i vanlig grundskola, och i specialskolans 
riksgymnasium under hela sin skoltid. De resterande två deltagarna har gått i varierade 
skolformer, det vill säga gått i anpassad skolform i vanlig grundskola (hörselklass) och sedan 
bytt till regional specialskola och specialskolans riksgymnasium. Elever som från början gått i 
hörselklass eller vanlig klass med assistent i grundskolan och sedan bytt till teckenspråkig 
skolform, i specialskolan årskurs 1-10 eller på RGD/RGH, kallas för �insneddare�, enligt HRF:s 
(2007) beskrivning. I den aktuella studien finns två stycken deltagare som kan benämnas 
�insneddare�. 
 
Ungdomarnas kommentarer kring skollinjekartorna 
Ungdomarna gav under �höringen� fördjupad information kring de skollinjekartor de ritade. Den 
följande redovisningen av de kommentarerna bygger på de anteckningar som gjordes direkt efter 
att �höringen� var avslutad, och citaten är alltså från de anteckningarna.  
 
De döva deltagarna som gått i specialskola uppger att de tyckte om att vara i skolan men inte att 
gå i skolan, det vill säga att gå på lektionerna och göra läxorna. 

 
[Special-]skolan var rolig med alla kompisar, men lektioner och lärare var tråkiga. 
 

De döva deltagarna berättade också att det var lång resväg mellan skolan och hemmet  
 

jobbigt, men värt det för att få gå i samma skola som andra döva. 
 

De långa resvägarna mellan hemmet och skolan tyckte både de döva och de hörselskadade 
deltagarna som ej gått i en skola närmast hemmet var jobbiga, men ett nödvändigt ont för att 
kunna gå i samma skola som jämnåriga döva/hörselskadade kamrater. 

 
Bra utom klass 5 & 6 då var det grupptryck och mobbning. Gymnasiet [RGD] 1 & 2 " pga dålig 
klass, fel val av program, dåligt självförtroende. Ska byta program och skola. 

 
En av de döva ungdomarna som gått i specialskola berättar ovan om mobbing på mellanstadiet 
och de två första åren på RGD.  
 

Trivdes inte i hörselklass. Men bra i [RGH-]gymnasiet.  
 

En annan av de hörselskadade som gick i anpassad skolform i den vanliga grundskolan berättar 
om känslan av utanförskap i den vanliga grundskolan. När den hörselskadade eleven kom till 
RGH så trivdes den eleven bättre i skolan tack vare den hörseltekniska utrustningen, den 
teckenspråkiga kompetensen hos skolpersonalen samt att det fanns fler elever med samma 
funktionshinder. 

 
Längtade hem klass 1 och 2. Bättre i 3:an-6:an. Flyttade till hörselklass i 7-8:an. Funkade inte men 
ändå ☺ Tillbaka i dövklass klass 9 & 10. Klass 10 " pga missade nationella prov. Gymnasieettan 
[RGD] bra, sämre i 2:an pga boende, får ej sova på nätterna pga bus. 
 

Den här hörselskadade eleven gick först i regional specialskola på låg- och mellanstadiet. På 
grund av lång resväg mellan hemmet och skolan prövades en anpassad skolform i en vanlig 
grundskola nära hemmet på högstadiet. Den nya skolformen fungerade inte eftersom eleven 
behövde teckenspråkig undervisning, men eleven trivdes ändå eftersom den hade nära till 
hemmet och det egna kamratnätverket. Återvände till den regionala specialskolan de sista två 
årskurserna (9 och 10) och går nu på RGD där både undervisningen och det sociala nätverket är 
tillfredställande.  
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Liknande upplevelser, om att byta till andra skolformer under skolgången delas av en annan 
deltagare. Denne deltagare är en hörselskadad insneddare som gått individualintegrerat i hörande 
klass fram tills årskurs 6 då denne kom till en regional specialskola på grund av ökande 
kommunikativa svårigheter bland de hörande kamraterna ju äldre de blev, vilket ledde till en 
upplevelse av utanförskap hos den hörselskadade eleven. Insneddaren beskrev lågstadiet och 
mellanstadiet i den hörande klassen som en bra tid med mycket stöd från de vuxna och 
gemenskap med de övriga hörande barnen. Men ju äldre den insneddaren blev, desto svårare 
blev det att få en plats bland de hörande barnen på grund av kommunikationssvårigheter. 
Därefter, mot slutet av mellanstadiet, flyttades insneddaren över till specialskolan. Insneddaren 
sade sig känna hemmastadd bland de döva barnen tack vare teckenspråket, och går nu på RGD.  

 
Klass 10 bara transportsträcka för oss döva, man borde få sluta efter nian om man har bra betyg och är 
redo för gymnasiet. Borde vara kunskapsbundet istället för tidsbundet! 

 
Årskurs 10 upplevs av de döva och hörselskadade eleverna som en �transportsträcka� eftersom 
den inte verkar fylla någon som helst funktion när det gäller att få tillräckligt godkända betyg för 
att kunna fortsätta till gymnasieskolan. Det hävdas att det är lägre krav från lärarnas sida i 
specialskolan jämfört med den �vanliga� skolan. Deltagarna upplever att de jämnåriga hörande 
eleverna ligger ett par årskurser före dem i skolböcker, läxor etcetera.  
 

Jämfört med hörande kompisar som är lika gamla som jag, men de har andra �högre� skolböcker, 
t.ex. matte B- eller C- nivå och jag matte A-nivå. Jag vill ha samma som dom men läraren bara 
säger �ta det lugnt�.  

 
Detta citat kommer från en döv deltagare men liknande upplevelser framfördes av de andra döva 
deltagarna. De önskar högre ställda krav från lärare när det gäller skolarbetet. 
 
Innan de började gymnasieskolan i Örebro hade eleverna förväntningar på att utveckla sig själv 
och bli mognare. 

 
Fler nya kompisar, nytt liv och mer eget ansvar, bli vuxen.  

 
Inför bytet av bostad oroade sig deltagarna för att hamna i �fel� boende. Med �fel� boende 
menas vissa kollektivboenden, veckohemsfamilj och elevhem. 

 
Veckohemsfamilj låter bättre än�foster-��. men hellre kollektiv eller egen lägenhet. 

 
Benämningen �foster-� tolkas av ungdomarna som osjälvständig och beroende av samhällets 
stöd, vilket står i strid mot deras strävan att vara självständig och �nästan-vuxen�. Det blir en 
slags �tycka synd om-mentalitet� gentemot de elever som bor hos fosterföräldrar/i veckohem 
eller elevhem. Att bo i kollektiv eller egen lägenhet är ett tydligt mått på självständighet då man 
kan visa att man kan ta hand om sig själv, menar ungdomarna. Man lär sig att planera sin tid, 
laga mat och tvätta kläder utan att vuxna blandar sig i och tar över för mycket. 

 
De [veckohemsfamiljen] tjänar bara pengar på en för att renovera villan.  

 
Veckohemsföräldrarna för stränga och kontrollerande. Känner mig inte som en i familjen, 
särbehandlas negativt t.ex. får inte vistas överallt i huset och familjens egna ungar �taskiga� mot 
en och familjen står på deras ungars sida. 
 
Man får inte alls äta så mycket som man vill eller behöver [i boendet]. 

 
Förutom dessa tre citat som redovisas här ovan, uppger deltagarna även att relationerna mellan 
veckohemsfamiljen och den inneboende eleven inte är bra i många fall. De upplever det som att 
veckohemsfamiljerna tagit emot dem enbart på grund av att det gynnar dem ekonomiskt sett. 
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Ungdomarna känner sig inte som en del av veckohemsfamiljen, det är alltför skarp gräns mellan 
familjemedlemmarna och de inneboende ungdomarna i form av särbehandling. Umgänge och 
samvaro på kvällstid uppmuntras inte, oftast har familjen en egen del av boendet där eleven inte 
får vistas fritt. Ungdomarna upplever det som att veckohemsfamiljen snålar in på ungdomarnas 
mat, och är mer rigida i sina regler angående mat- och sovtider för ungdomarna än för sina egna 
familjemedlemmar.  

 
Vår utbildning är inte viktig, man [skolan] kan slösa bort den på att använda tolkpraktikanter som inte alls 
hänger med i vad vi försöker säga�. 

 
Deltagarna visar missnöje över tolkservicen i RGD/RGH:s skolor. De upplever att skolan 
nedprioriterar ungdomarnas utbildning genom att använda tolkpraktikanter vid tolkuppdragen 
istället för att enbart använda auktoriserade tolkar. Ungdomarna menar att de måste anpassa sitt 
teckenspråk efter tolkarnas förmåga och ge avkall på mycket. De känner inte att de får fram det 
de vill ha sagt, utan det blir andra omtolkningar.  

 
Blir ofta missförstånd mellan elev och lärare på grund av att tolken tolkar fel.  
 

Vidare anser ungdomarna att RGD/RGH-personal inom elevhälsan på skolorna inte har 
tillräckligt goda kunskaper i teckenspråk, vilket gör att de hellre vänder sig till annan personal 
som kan teckenspråk, trots att ungdomarnas frågor eller problem inte faller inom dennes 
arbetsområde.  

 
En del personal i skolan kan inte teckna eller förstå teckenspråk bra, jag pratar hellre med 
skolsyster, som kan teckna, än med kurator eller SYO för de förstår inte mig. 
 

7.1.1 Delanalys uppdrag: Skollinjekarta 
Det centrala som framkom under detta uppdrag var alltså hur deltagarnas tidigare skolformer 
gestaltat sig, och vad de hade för erfarenheter av dem. Överlag kan man påstå att skolformerna 
varit acceptabla för alla utom en deltagare, som gått individualintegrerad i en vanlig skola och 
som nu går på RGH. På kartorna är det en övervägande andel leende ansikten (☺) med undantag 
av ledsna ansikten (") som deltagarna förklarat som dåliga kamratrelationer eller dålig stämning 
i klassen, dessa var av tillfällig natur.  
I likhet med Brunnbergs (2003) och Ahlström & Preislers (1998) slutsatser så verkar de flesta 
ungdomarna föredra en skolmiljö där det också finns andra med samma typ av funktionshinder. 
De gemensamma kommunikationsmöjligheterna verkar spela en stor roll i detta, då många av 
deltagarna även i den aktuella studien uttrycker en tillfredsställelse i att kunna umgås på lika 
villkor.  
 
Intressant är också att både döva och hörselskadade ungdomar markerar att de tyckte om att vara 
i skolan men inte att gå i skolan. Det kan tolkas som en markering från ungdomarnas sida att 
skolan för dem i hög utsträckning är en viktig mötesplats med andra jämnåriga och att de 
uppfattar det som mer centralt än kunskapsinhämtande. 
 
Kamratrelationer stod oftast i fokus då de kommer från teckenspråksfattiga hemmiljöer och 
därför kan sägas tog igen tid med andra teckenspråkiga/ hörselskadade elever i skolan. Denna 
kamratprioritering drabbade skolarbetet, särskilt på högstadiet, i form av skolk från lektioner och 
läxor. Detta kan man utläsa av att de uppgav de långa resvägarna mellan hemmet och skolan var 
mindre roliga, men ett nödvändigt ont för att kunna gå i samma skola som jämnåriga 
döva/hörselskadade kamrater (jfr Brunnberg, 2003; Fredriksson, 2006). Man kan också tolka det 
som att skolan som mötesplats har en särskild position för döva och gravt hörselskadade 
ungdomar eftersom de kan ha brist på teckenspråkiga kamrater hemma (SOU 1998:66). 
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Två av deltagarna i denna studie är så kallade insneddare, det vill säga elever som kommer till 
specialskolor från anpassade skolformer i vanliga grundskolor (hörselklasser). De hinder av 
kommunikationssvårigheter som dessa hörselskadade insneddare upplevt i de anpassade 
skolformerna i grundskolorna, som framgår av citaten ovan, överensstämmer med Brunnbergs 
(2003) och Fredrikssons (2006) studier gällande hörselskadades känsla av utanförskap i hörande 
miljöer. Funkis-utredningens generella intryck av den forskning den tagit del av är även den att 
elevernas sociala situation, liksom deras studiesituation ofta fungerar bra i de tidigare 
årskurserna i skolan. Situationen försämras ofta i de högre årskurserna i grundskolan för att 
sedan fungera bättre igen i gymnasieskolan (SOU 1998:66). 
 
En intressant detalj som man kan utläsa av deltagarnas skollinjekartor är att, av de nio 
ungdomarna är det sex stycken som genomgått den 10-åriga specialskolan. Fyra av dessa sex 
ungdomar som gått 10-årig specialskola hade satt dit ett " vid åk 10, vilket är oroväckande. 
Ungdomarna sa sig uppleva årskurs 10 som en �transportsträcka�, och tycker att grundskolan 
borde vara �kunskapsbunden istället för tidsbunden�. Den vanliga grundskolan för hörande barn 
är ju bara 9 år. En elev borde få kunna sluta grundskolan redan efter 9:e klass om den eleven har 
tillräckliga kunskaper. Att deltagarna upplever att de jämnåriga hörande eleverna ligger ett par 
årskurser före dem i skolböcker, läxor etcetera, och önskar högre ställda krav från lärare och 
övrig specialskolepersonal, överensstämmer med skolverkets utvärdering (Nestor m.fl., 1996) 
trots att det är mer än 10 år sedan den gjordes. HRF:s (2007) påstående att skolan ställer låga 
krav på eleverna utifrån deras hörselskada kan ses som en förklaring till att de döva och 
hörselskadade eleverna ligger efter jämfört med jämnåriga hörande elever. 
 
Inför bytet av bostadsort sade sig deltagarna vara oroliga för att hamna i �fel� boende eftersom 
det skulle inverka negativt på deras �sociala status� bland kamraterna och i sin tur skolarbetet. 
Med negativt menas att elever som får plats hos en veckohemsfamilj eller på ett elevhem 
uppfattas som hjälplös, osjälvständig och beroende av vuxna i sin närhet. För deltagarna är det 
viktigt att visa sig vara självständig och att man inte är bunden, det är en del av 
utvecklingsprocessen från barn till vuxen, men även från att ses som funktionshindrad individ 
beroende av andra till en fullt fungerande och självständig individ i samhället, på lika villkor. Att 
ungdomarna inte känner sig hemmastadda hos veckohemsföräldrar, att de upplever sig vara 
motarbetade och hänvisar till starka ekonomiska motiv för veckohemsfamiljer att ta emot 
ungdomarna som inneboende är nedslående resultat. Det är viktigt att boendet fungerar i Örebro, 
i synnerhet då dessa ungdomar ofta befinner sig långt hemifrån och saknar familjens stöd och 
trygghet. En otrygg boendesituation påverkar ungdomarnas psykosociala hälsa och utveckling, 
och även deras skolresultat (Fredriksson, 2006). 
 
Ungdomarnas citat och kommentarer angående teckenspråket, skolans lågt ställda krav på dem 
och tolksituationen visar att barnkonventionens princip om barns rätt till utveckling, trots 
ambitioner, fortfarande är endast retorik och inte handling. Tidigare studier visar på vikten av en 
teckenspråkig miljö för döva och hörselskadade elever (Ahlström & Preisler 1998; Brunnberg, 
2003 & HRF, 2007). Goda möjligheter till utveckling innebär för döva och hörselskadade en 
teckenspråkig miljö. När ungdomarna upplever att de blir begränsade på grund av 
kommunikationsbristerna (dåliga tolkar och icke-teckenspråkig personal) så kan man inte säga 
att principen om utveckling i barnkonventionen samt konventionen för funktionshindrade 
uppfyllts.   

7.2 Uppdrag: Verklighetslåda 
Ungdomarna ska arbeta i grupper � cirka två till tre personer i varje grupp. Varje grupp får varsin 
skokartong. Det finns material som veckotidningar, tyg, klistermärken, glitter, etcetera. Endast 
fantasin sätter gränser för hur de utformar skokartongerna. De ska göra en verklighetslåda som 
ska bli dem själva. Först gör de utsidan, sedan insidan. De ska sedan gruppvis presentera sina 
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lådor för varandra. Först utsidan, sedan insidan. Utsidan ska vara deras yttre, vad andra ser. 
Insidan ska bli hur de själva tänker och känner inuti, det inte alla kan se. Det kan vara både bra 
och dåliga saker.  
 
Lådorna på bilderna som visas här har ungdomarna alltså själva gjort. Texterna till varje bild 
beskriver lådorna och det som skrivits, av ungdomarna, på lådorna. De muntliga kommentarer 
som gjordes av ungdomarna i diskussionerna kring deras lådor redovisas efter bilderna. 
 
Utsidor: 

 
Låda 1:s utsida � Täckt med gröna, blåa och röda pennstreck, samt rosa post-itlappar med orden: Ekonomi, 
Respekt, Klassen, Oro, Status, Mobbning, Rykten, Rätt väg?, Ansvar, Klädstil, Fritid, Boende, Hemlängtan, 
Utseende, Plugg, Rädsla, Betyg!!, Missbruk, Personlighetsförändring, Kärlek, Student, Gruppförtryck och Lärarna.  
 
Låda 2:s utsida � Presentinslagen vit och svart låda. Studenten symboliseras av sverigeflaggan och presentsnöre. 
Bilder på 4 olika uttryck: Sur, glad, neutral och förvånad.  
 
Låda 3:s utsida � Leende tjej. Lila tyg och guldrosett på sidan, �Fina kläder, man får uppmärksamhet�.  
 
Låda 4:s utsida: Svart låda med fjädrar. Bilder på snusdosa, cigaretter och leende munnar. 
 
 
Insidor: 

Låda 1:s insida � Orange flikar �biljetter till olika hållplatser i livet, som börja i skolan, flytta till en ny stad, första 
gymnasieåret, första kärleken, högskoleprovet, specialarbetet, studenten, och vägen ut i arbetslivet som den sista 
fliken". Blommigt tyg, fjädrar och vadd. Kvist i mitten. 
 
Låda 2:s insida: Bild på leende flickor, Seriefigurerna Tom & Jerry. �Det finns vänner�. �Det är roligt�. 
 
Låda 3:s insida: "Skolan är ett helvete". "ORKA skolan". "Jag älskar att festa och ha sex".  
 
Låda 4:s insida � Hjärta, �familjen och pojkvännen, vovvarna�. �Det är inte alltid man orkar hjälpa och fixa allt�. 
�Ibland säger insidan annat än utsidan. Man kan känna sig stressig ibland, men trots det så försöker utsidan göra så 
gott man kan�. �Livet är inte enkelt�. �Kärlek�. �Social�. �Uttråkad�. �Träning är njutning!�. �Man kan njuta av 
fotboll på fritiden�. 
 
Ungdomarnas kommentarer kring verklighetslådornas ut- och insidor  
Ungdomarna gav under �höringen� fördjupad information kring de verklighetslådor som de 
tillverkat. Den följande redovisningen av de kommentarerna bygger på de anteckningar som 
gjordes direkt efter att �höringen� var avslutad, och citaten är alltså från de anteckningarna. 
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Före bytet av skol- och/eller bostadsort så var det vanligt förekommande bland de döva och 
hörselskadade ungdomarna att det upplevdes som kaotiskt och förvirrat, med en ständig ström av 
oroande tankar kring skolstarten. 

 
Kaos, förvirring, massa tankar som far runt i huvudet. 
  

De oroade sig över många saker, bland annat:  
 
Få ett dåligt boende.  
 
Ensam utan familj och kompisar. 
 

Att vantrivas i det nya boendet, att hemlängtan till familjen och de �gamla� kompisarna skulle 
bli för svår. 

 
Sjunka i status. 
 
Bli utanför/mobbade. 

 
Att bli utanför i det sociala umgänget. Man kan ha en viss status hemma, vara populär, och ha en 
annan, sämre, status i den nya skolan och inte vara lika populär längre. 

 
För mycket ansvar. 
 
Inte kunna hänga med i studierna och få dåliga betyg, 
 
Hårda lärare och otrevliga klasskamrater. 

  
De var speciellt oroliga att de inte skulle kunna nå upp till de höga krav som de hört talas om 
innan, ryktesvägen. De är vana från grundskolan att vuxna i deras omgivning �daltar� med dem 
och låter dem slippa undan ansvar och uppgifter. I Örebro, har de hört, ska det vara tvärtom. Det 
är högt tempo på studierna och lärarna är hårda med skoluppgifter och många prov, och 
klasskamraterna konkurrensinriktade i sina strävanden efter höga betyg och hög status bland 
skolkamraterna.  
 
Deltagarna anser dock nu i efterhand att gymnasiestudierna i Örebro hittills oftast inneburit för 
dem: 

 
Värme och trygghet, en stabil grund att växa och utvecklas på. 
 
Lycka och nya kärlekar, nya erfarenheter. 

 
De har mestadels fått bra stöd från personal från alla tre områdena � boende, fritid och skola. De 
har fått nya vänner och nya positiva erfarenheter. Deltagarna anser att det är bra med 
�miljöombyte�, för då lär man sig att stå på egna ben, med egna vänner och eget ansvar. 
Deltagarna anser att man utvecklas och blir mer självständig av att bo hemifrån.  

 
Trots att det ibland är svårt med ny miljö, nya pressande krav, hemlängtan, att försöka passa in i 
olika ideal så kan man överleva och ta sig igenom alla hinder. Kvisten är böjlig men ändå stark nog 
för att inte brytas av - som vi. 
 

Allt är dock inte frid och fröjd med att studera i Örebro. 
 
Grupptrycket är ganska starkt ibland. 
 

Deltagarna menar att det är ett stort grupptryck inom den döva och hörselskadade världen, man 
måste se upp med vad man gör.  
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Gör man någonting dumt så vet snart alla det och svårt att få det att försvinna � det följer med en 
överallt. 
 

Rykten om döva och hörselskadade sprids snabbt inom skolan och över hela landet. Det gör att 
ungdomarna känner att det är viktigt att upprätthålla en fasad och verka glad och aktiv, eftersom 
man uppfattas som positiv och därmed når högre status.  
 

Glad på utsidan. 
 
Man håller fasaden även om man är trött. Man ljuger om att man ska till trafikskolan när man 
egentligen ska hem och sova. 

 
De döva och hörselskadade måste som sagt hålla en tuff och stark fasad utåt för omgivningen, 
för man har hela tiden ögonen på sig. De tycker att det ibland kan kännas tungt med så mycket 
eget ansvar över studierna och fritiden, speciellt när man inte har familjen och de �gamla� 
kompisarna boende på samma ort som skolan.  
 
Studierna upplevs som �tråkiga�, det är ingen variation i undervisningssättet. De känner att de 
saknar inflytande över utformningen och att lärarna inte tar till sig av deras förslag på hur man 
kan förbättra undervisningens utformning så att den blir �roligare�. Eleverna �viftas bort� av 
lärarna. 

 
Vill ha mer studiebesök i ettan, men nu i tvåan är det bara plugg. 
 
Man tänker att skolan är tråkig. Bara läsa böcker och skriva. Och göra uppgifter. Inga gruppdiskussioner. 
Om vi vill diskutera något säger läraren 'vi tar det senare' - sen blir det aldrig av. 

 
Skolan är samma samma... uttråkad. Vi vill ha mer studiebesök, vi vill göra mer tillsammans.. diskutera 
olika tema. Vi tjatar på lärarna att vi vill diskutera. De säger 'Nej det tar vi sen'... När blir det då??? 

 
En deltagare hävdar att den förlängda skolgången för döva och hörselskadade elever är en 
delfaktor i skolkproblemet på RGD/RGH. 
 

Man blir ordentligt skoltrött om man är tvungen att gå två år extra när man inte ser vitsen med det, och det 
blir som en ond cirkel. Man börjar skolka, och missar mycket i skolan. Måste då gå om, vilket gör en ännu 
tröttare och man skolkar ännu mer och tappar motivationen, och �så fortsätter det i all oändlighet�.  
 

Alla deltagarna önskar vidare att skolutbildningen individanpassas, och inte är tidsbunden efter 
ens funktionshinder. De döva eleverna läser ihop 2500 poäng som andra elever, men med den 
skillnaden att det sker med långsammare studietakt jämfört med de andra eleverna. 
 

Man borde kunna anpassa för både döva och hörselskadade � titta på poängen 2500 p. Men det blir ju 
svårt att anpassa på t.ex. transport när man måste ha en lärare med sig och köra.. På Tullängen kan man 
inte välja alls nu. På Risbergska har hörselskadade kämpat länge och argumenterat för 3-årigt 
gymnasium. Nu kan de välja. 
 

Deltagarna upplever det som diskriminerande att inte kunna välja vilken studietakt man 
vill ha och klarar av. Döva och hörselskadade ungdomar har framfört önskemål till 
skolledningen om att kunna anpassa studietakten. Enbart för de hörselskadade elevernas 
del har det medfört ändringar i studietakten, de kan nu välja mellan 3 eller 4 års skolgång 
på gymnasiet � dock måste hörselskadade elever ha �goda� skäl för att få gå 4 år.  
 

Varför får hörselskadade gå tre år på Risbergska och de döva på samma skola måste gå 4 år - ingen 
valmöjlighet. 
 
Hörselskadade går 3 år och döva går 4 år. Hörselskadade måste ha bra skäl om man skall få gå 4 
år! Diskriminering! 
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Det hävdas att det sker en särbehandling utifrån funktionshinder i skolsystemet för 
gymnasieskolan. 

 
Jag skulle vilja ha mer samarbete med hörande eller döva. Jag hör så bra så jag skulle kunna 
umgås med hörande - göra mer arbete tillsammans. Hörande vet inte vad RGD/RGH är. De tror att 
det är en enda stor klass. 
 

De hörselskadade deltagarna önskar en mer involverande integration med de hörande 
eleverna i undervisningen. Som det är nu är det för segregerat i undervisningen. De 
hörande och hörselskadade har så gott som ingen kontakt alls. Det är dålig information till 
de övriga eleverna om vad det innebär att gå på RGD/RGH och hur det fungerar.  

7.2.1 Delanalys uppdrag: Verklighetslåda 
Av de formuleringar som synliggjorts här ovan framgår det att deltagarna har en positiv 
inställning till organiseringen av RGD/RGH i Örebro i stort sett.  
 
Däremot säger sig en del deltagare uppleva att de inte är delaktiga i skolan på så sätt att de inte 
har något inflytande över utbildningens form och innehåll, vilket överensstämmer med 
slutsatserna från BO:s undersökningar (2002; 2006). Deltagarna menar att lärarna inte lyssnar 
när eleverna vill diskutera utifrån aktuella händelser, eller ha studiebesök och temadiskussioner. 
Detta strider mot barnkonventionens princip om att ungdomar har rätt bli lyssnade till, i det som 
berör dem. Deltagarna saknar även samarbete med de andra eleverna i skolan - både döva, 
hörselskadade och hörande elever. Önskan om sådant samarbete gäller likväl fritiden, vilket är 
intressant med tanke på skolverkets utvärdering (Nestor m.fl., 1996), där det framgick att de 
döva och hörselskadade eleverna mest höll sig ifrån varandra. Det här kan tolkas ur ett 
förändringsperspektiv. Den kommunikativa situationen mellan människor och samhället har 
förändrats över tid, samhället ser annorlunda ut idag i och med de ökade möjligheterna för döva 
och hörselskadade att umgås med hörande via internet, chattsidor etcetera.  
 
Deltagarna har en positiv inställning gentemot att RGD/RGH-utbildningen är centraliserad till en 
ort, vilket ligger i linje med det som framkom i skolverkets utvärdering. Detta beror på 
gemenskapen och möjligheterna att umgås samt tillgången till tekniska hjälpmedel och kunnig 
personal. Dock, så finns det ett problem med att samla alla döva och hörselskadade till samma 
ort, då de är som en minoritetsgrupp i den betydelsen att alla känner alla. Det är ett stort 
grupptryck inom deras lilla värld, information om minsta lilla handling sprids som en löpeld över 
hela landet. De är väldigt medvetna om att de har omgivningens ögon på sig. I den �hörande� 
världen kan också rykten sprida sig, men de etsas inte fast lika mycket som för döva och 
hörselskadade. Som hörande kan man flytta till en ny stad och börja om på nytt med folk 
omkring sig som inte vet personens förflutna. Som döv/hörselskadad kan man inte det. Man 
kommer alltid att bli igenkänd av någon annan döv/hörselskadad/teckenspråkig som har 
förutfattade meningar om den personen, och kan inte börja om på nytt. De menar dock att 
fördelarna - att få gå i samma skola som sina döva och hörselskadade kamrater och dela 
gemensamma erfarenheter överväger nackdelarna - att behöva bo hemifrån och att den 
döva/hörselskadade gruppen kan kännas liten ibland. Det första gymnasieåret är svårast, sen 
vänjer gymnasieungdomarna sig vid den nya miljön och att vara hemifrån, dessa resultat 
överrensstämmer med de deltagande elevernas åsikter i skolverkets utvärdering (Nestor m.fl., 
1996), och Brunnbergs (2003) studier som visar att hörselskadade (och döva) trivs bättre bland 
ungdomar med samma funktionshinder. 
 
Med tanke på visionen en skola för alla, att skolan ska anpassa sig efter eleven och inte tvärtom, 
så kan det betraktas som märkligt att utbildningen för döva och hörselskadade inte kan 
individanpassas. Deltagarna anser det vara påtagligt diskriminerande att döva elever inte kan 
välja, utan måste gå 4 år, när hörselskadade kan välja mellan att gå 3 eller 4 år. Den förlängda 
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skolgången har ingen rimlig förklaring, speciellt när det faktiskt inte föreligger ett uttalat behov 
av en sådan stödlösning för flertalet av de döva ungdomarna. Både barnkonventionen och 
konventionen för funktionshindrade markerar tydligt att diskriminering inte accepteras. Däremot 
står det även i både barnkonventionen och konventionen för funktionshindrade att just 
funktionshindrade unga ska ha stöd för att på lika villkor kunna vara delaktiga och inhämta 
kunskap. Man kan dock diskutera vad som är att anse som �stöd�.  

7.3 Uppdrag: Plus och Minus 
Vad är bra och dåligt med personalen inom boendet, skolan och fritiden? Ungdomarna får post-
it-lappar i två färger, rosa färg för det positiva med skolan, boendet och fritiden inom 
RGD/RGH, och gul färg för det negativa med skolan, boendet och fritiden inom RGD/RGH. De 
ska arbeta var och en för sig, och fylla i upp till fem lappar med positiva saker samt upp till fem 
lappar med negativa saker. Pluslapparna sätter de upp på en plus-plansch och minuslapparna 
sätter de upp på en minus-plansch för de tre respektive temaområdena; skola, boende samt fritid. 
Efteråt samtalar vi om lapparna. 
 
Det som ungdomarna skrivit på post-itlapparna återfinns i de rosa och gula rutorna, och 
ungdomarnas kommentarer kring post-itlapparnas teman står under respektive temarutor. 
 
Skola: 

 
 
Ungdomarnas kommentarer kring skolan 
Risbergska skolan framhålls, av de deltagare som själva går på Risbergska, som ett exempel på 
bra skolanda. Det vill säga att det är bra stämning och gemenskap bland eleverna. På Risbergska 
har man en stor matsal vilket är bra för att utveckla gemenskapen bland de hörande och 
döva/hörselskadade eleverna, menar deltagarna.  

 
Lärare och mentorer inom RGD/RGH är oftast bra och bryr sig om eleverna. Klasstorleken är 
lagom, men ibland kan det vara för små klasser, med få elever. 

 
Vi är bara 3 i min klass. Tidigare var vi sex men de skolkade eller blev gravida så nu bara tre. 
 

Det är problem med elevfrånvaro, och �dålig klasstämning�. Ibland kan man uppleva att lärarna 
inte bryr sig om varför eleverna är försenade och behandlar dem �orättvist�, genom att stänga av 
dem från lektionen och förvärra frånvarotimmarna. 

 
Så är det inte på min skola. Om man kommer 15 minuter för sent så åker man ut 45 minuter. Då blir det ju 
ändå värre. 

 

Plus med skolan 
�Bra lärare� 
�Skolanda� 
�Stor matsal� 
�Lång sovmorgon� 
�Bra gemenskap� 
�Bra lärare� 
�Bra klasskamrater� 
�Jag har världens bästa mentorer och trivs bra med de 
lärare jag har i olika ämnen� 
�Lärarna bryr sig om eleverna� 
�Skolandan i skolan och min toppenklass, det kan inte bli 
bättre� 
�Att vi är lagomt stora klasser på RGD-RGH� 

Minus med skolan
�Frånvaro� 
�Dåliga tolkar� 
�Ibland med dåligt klasstämning� 
�Lång rast� 
�Betala maten när man är 20� 
�Dålig lektion� 
�Dåligt samarbete med döva och hörande. Dålig information om 
vad som är grundbehörigheterna för vidare studier� 
�Ibland regnar det ner lite för många inlämningsuppgifter och 
läxor� 
�Om man vill gå 3-4  år� 
�Dålig informaion om vilka övriga aktiviteter det finns förutom 
Café 019� 
�Man borde själv få välja om man vill gå 3 eller 4 år� 
�Lärarna bryr sig inte om eleverna!� 
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Skolundervisningen är deltagarna inte helt nöjda med � rasterna mellan lektionerna är för långa, i 
vissa fall upp till två timmar långa. Lektionernas utformning är inte bra, det är för mycket skriv- 
och läsuppgifter samt hemläxor. Ungdomarna saknar en annorlunda och mer kreativ utformning.  
De döva deltagarna känner att saknar inflytande och att de inte blir lyssnade till � till exempel får 
de inte möjlighet att välja 3 eller 4 års skolgång, och måste betala skollunchen när de är över 20 
trots att det inte är de själva som bestämt att de ska gå två år extra i skolan.  
 
Dåliga tolkar � Deltagarna menar att tolkarna inom RGD/RGH inte klarar av att utföra sina 
uppdrag. Ungdomarna menar vidare att det påverkar kvaliteten på utbildningen då de inte för 
möjlighet att sitta ner och reflektera under lektionstid, eller att de andra eleverna kanske får 
felöversättningar från eleven som tolkar. Ibland tar skolan in tolkpraktikanter, vilket heller inte 
gillas av dem då praktikanterna ofta inte är tillräckligt bra. Några deltagare uppger att de ofta får 
rycka in och rätta tolkarna, eller till och med tolka istället för tolkarna ibland. 

 
Vi har bara haft någon friluftsdag.  

 
Samarbete mellan döva, hörande och hörselskadade elever under lektionstid saknas av 
deltagarna. De efterfrågar mer gemensamma aktiviteter under skoltid, som friluftsdagar och 
projektarbeten eller temadagar. Vidare saknas information från skolan till de hörande eleverna 
om vad RGD/RGH är. 

 
De hörande vet inte vad RGD/RGH är. De tror att det är en hel klass.  
 

 
Boende: 

 
Ungdomarnas kommentarer kring boendet 
Kollektivboendepersonalen är bra och det är trevlig stämning bland kamraterna, tycker de 
deltagare som bor i kollektiv. Man får utrymme och frihet att ta eget ansvar och bestämma själv. 
Ungdomarna anser att de utvecklas till självständiga individer när de bor i ett kollektivboende. 

 
Frihet under ansvar i kollektivboende.  
 

Man bestämmer själv, men står inte ensam. Det finns alltid personal i närheten som kan stötta 
ungdomarna. Ibland kan det dock bli för mycket kontroll från boendepersonalen, menar 
ungdomarna. 

 
Skönt med boendepersonal som håller koll på oss så att det finns någon att prata med om det skulle 
vara något man behöver hjälp med, praktiskt, men de behöver inte vara som hökar och stå 
posterade utanför dörrarna och vakta oss jämt. 

Plus med boendet 
�Bra personal� 
"Egen lägenhet� 
�Utrymme� 
�Frihet� 
�Trevlig stämning� 
�Ansvar� 
�Bra rum. Lagom stora� 
�Bra mat� 
�Bra kompis på boende� 
�Bor tillsammans med min pojkvän och trivs väldigt bra!� 
�Nästan allt� 
�Jag har familjen här och det känns väldigt skönt. Jag kan 
åka hem och sova hos dem när jag vill� 
�Det finns mycket att göra i boendet. Mest fritid på 
boendet� 
 

Minus med boendet
�Gamla möbler� 
�Avlopp� 
�Busringningar� 
�Stängt under loven� 
�Ingen kock� 
�Mat� 
�Får inte så mycket frihet pga personalen� 
�Synd att vi bor så långt ute på landet� 
�Personalen låter aldrig oss bestämma lite� 
�Går ej att sova om nätterna pga busringningar� 
�Svårt vakna. Personal väckte mig sällan. Dom glömde 
bort� 
�Ibland blir det inte mycket tid kvar till fritiden� 
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För det mesta finns det mycket att göra om man bor i kollektiv, men desto mindre lugn och ro, 
menar de deltagare som bor i kollektiv. En del ungdomar som bor i kollektiv kan uppträda 
störande gentemot andra boende, som till exempel att busringa på dörrarna mitt i natten.  

 
Boendet bara negativt. Någon ringer på klockan och sen är ingen där. Ringde mycket på min dörr. 
Stängde av vibratorn, men då är också brandlarmet avstängt. Kopplade till varann� 

 
Busringandet i sin tur leder till allvarliga säkerhetsrisker i boendet. Vibratorn förmedlar 
ljudsignaler som dörrsignaler, telefonsignaler och brandlarm i form av taktila signaler. Stänger 
de boende av vibratorn stänger de därför också av möjligheten att bli uppmärksammade på 
eventuella risksituationer. 
Ungdomarna känner även att de inte har så mycket att säga till om när det gäller måltidernas 
innehåll, även om de kan påverka menyn. De efterfrågar mer sund och nyttig mat, och mer 
variation bland rätterna. En kock kan tillhandahålla en sundare kosthållning menar de, och 
hänvisar till att vissa kollektiv har egna kockar.  
 
Boendestandarden, tycker deltagarna, kan förbättras. I ett kollektivboende är det problem med 
avloppet � det kommer en obehaglig lukt därifrån. Problemet har efter ett år ännu inte blivit 
åtgärdat. De påpekar vidare att det är gamla möbler, och att det saknas inventarier i lägenheterna 
eller så är de befintliga inventarierna trasiga eller provisoriskt lagade med tejpbitar.  
 
Vissa boenden ligger för långt ut på landet, i synnerhet veckohemsfamiljer. Bor man för långt ut 
blir man lätt isolerad från den sociala gemenskapen bland döva och hörselskadade som bor i 
stan, menar de. De vill även ha möjlighet att kunna stanna kvar i boendena även under skollov 
och hemresehelger. Det är inte alltid eleverna vill eller kan åka hem vid dessa tillfällen, på grund 
av bortresta föräldrar eller pågående evenemang/aktiviteter i Örebro som man vill delta i.  
 
Fritid: 

 
Ungdomarnas kommentarer kring fritiden 
Generellt är de flesta deltagarna nöjda med fritiden, som gör att de orkar med skolan och mår 
bra. Det finns fritidsaktiviteter att göra � träna hockey, styrketräning, ridning, bowling, etcetera. 
Möjligheter att träffa både gamla och nya kamrater, och att det ordnas aktiviteter för döva och 
hörselskadade på Café 019.  

 
Det är bra att det finns olika aktiviteter på Café 019 och att det är blandat döva och hsk. Då kan 
man träffa olika personer. 
 

Man kan fika ute på stan i Örebro och gå ut på krogen på kvällarna. Däremot tycker en del 
deltagare att Örebro kan kännas för litet när det gäller utbudet av caféer och affärer samt tidiga 

Minus med fritiden
�Tidsbrist� 
�Sena ispasstider� 
�För många datanördar� 
�Liten stan - hamnar i gruppförtryck� 
�För lite döva� 
�För lite fikplatser� 
�Alla bor inte på samma ställe så det blir mycket buss då� 
�Dålig rykte� 
�Falsk kompis� 
�Rykten sprider sig snabbt� 

Plus med fritiden 
�Hockey� 
�Vänner� 
�Rida� 
�Fika� 
�Träffa nya folk� 
�Krog� 
�Träning� 
�Att 019 finns så att man har någonstans att ta vägen� 
�Jag kom in på bowling som är mitt fritidsintresse� 
�Kompisar, stan, fest� 
�Fritiden är min egen tid och då gör jag saker jag vill göra� 
�Fritid ger mig mer ork i skolan och må bra� 
�Aktivieterna bland döva och hörselskadade� 
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stängningstider. Det upplevs som ett minus att eleverna bor utspritt över hela Örebro, det innebär 
mycket buss-åkande på fritiden om man inte har cykel. Eller så finns det annat som stjäl fritid: 

 
Fritid? Jag har ju ingen fritid eftersom jag tränar varje dag. 
 

Den här ungdomen går på ett särskilt riksidrottsgymnasium för döva (RIG). 
 
Allt man gör är att vakna, äta frukost, gå i skolan, hem och äta middag, läxor, kanske träna lite eller prata 
lite med kompisar och så är det plötsligt sovdags. Man hinner knappt umgås med kompisar och göra något, 
eller ens läxor.  

 
De upplever att det är tidsbrist, det finns inte alltid tid över för fritid (rekreation). För mycket 
träning och läxor uppges som orsaker, och att man är trött när man kommer hem från skolan. 
Deltagarna saknar lättillgänglig information om andra fritidsaktiviteter förutom träning och Café 
019. Efterlyser mer teckenspråkigt kulturutbud, med teater, dans och andra föreningsaktiviteter 
för döva och hörselskadade ungdomar. 

7.3.1 Delanalys uppdrag: Plus och Minus 
Jag kommer nu att analysera resultaten från detta uppdrag utifrån dessa tre teman: skola, boende 
och fritid eftersom frågan för detta uppdrag var formulerad utifrån tre teman (se 
uppdragsbeskrivning).  
 
Skola 
Av det som går att utläsa från plus- och minuslapparna för skolan samt kommentarerna kring 
dessa lappar verkar deltagarna trivas i skolan. Att skolan satsar på skolanda i form av 
gemensamma skolaktiviteter som Krampen och Draget, skapar bra sammanhållning bland 
eleverna oavsett klass och funktionshinder. Stor matsal för alla eleverna uppskattas, eftersom det 
främjar kontaktmöjligheter och gemenskap bland de övriga eleverna. Samarbete mellan döva, 
hörande och hörselskadade elever under lektionstid saknas dock av deltagarna. De efterfrågar 
mer gemensamma aktiviteter under skoltid, som friluftsdagar och projektarbeten eller temadagar. 
Dessa strävanden efter mer kontakt med hörande elever är tydliga signaler till att döva och 
hörselskadade ungdomar vill vara i en teckenspråkig miljö, men även vara integrerade med 
hörande elever i samma skola, och dessutom vara involverade med dem i gemensamma 
aktiviteter. Resultaten går i linje med den tidigare forskning om döva och hörselskadade unga 
som tidigare redovisats i den aktuella studien. 
 
Deltagarna visar en gemensam ståndpunkt när det gäller tolkservicen i skolan. De menar att 
tolkarna inte klarar av att utföra sina tolkuppdrag. Det inverkar negativt på undervisningen, 
eftersom det uppstår negativa attityder på grund av missförstånd i kommunikationen, och att man 
inte hänger med i vad som dryftas. Att några deltagare uppger att de ofta får rycka in och rätta 
tolkarna, eller till och med tolka istället för tolkarna ibland, bryter mot barnkonventionens 
principer. En elev ska vara en elev och ska inte agera tolk, det slår både barnkonventionen och 
konventionen för funktionshindrade fast. Barn och unga går i skolan för att lära sig, inte för att 
arbeta.  
 
En annan tanke kring ungdomarnas, i synnerhet de dövas, kritiska förhållningssätt gentemot 
tolkarna kan även bero på att de döva eleverna är vana vid teckenspråkiga skolmiljöer (det vill 
säga lärare och personal som behärskar teckenspråk) från specialskoletiden. Att börja i en 
integrerad skolgång med icke-teckenspråkiga lärare och istället förlita sig på kommunikation via 
en tredje part (tolken) kan upplevas som en stor omställning. 
 
Av resultaten framgår att deltagarna upplever att de saknar inflytande över skolans utformning. 
De framför klagomål på bland annat för långa raster, för många inlämningsuppgifter till skolan 
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vilket stjäl tid från fritiden och vilan, samt egen bekostnad av skollunch från och med år man 
fyller 20 år. Man kan se bekostnaden av skollunchen som oberättigad jämfört med de hörande 
eleverna, eftersom döva och hörselskadade ungdomar, på grund av den obligatoriskt förlängda 
skolgången, ofta är i 20-25 årsåldern när de avslutar gymnasiestudierna � i relation till hörande 
elever som ofta hinner avsluta gymnasiestudierna innan de fyller 20 år. Det verkar även råda 
bristfällig information till de döva och hörselskadade gymnasieeleverna från RGD/RGH:s sida 
om vad som gäller efter avslutad gymnasiegång, bland annat universitetsbehörigheter, 
arbetsansökan etcetera, samt andra aktiviteter utanför skolan förutom Café 019-verksamheten.  
 
Enligt barnkonventionen har unga rätt till att få information som berör dem, samt behandlas 
jämlikt. Att funktionshindrade (här döva och hörselskadade) barn särbehandlas jämfört med 
andra (hörande) barn ifråga om den egna bekostnaden av skollunchen som en direkt funktion av 
den förlängda skolgången kan ses som att det strider mot barnkonventionens principer om 
jämlikhet. Jämlikhetsprincipen återfinns även i konventionen för funktionshindrade. Den 
beskriver även att, i enlighet med principerna i konventionen för funktionshindrade, skall staten 
(och därmed skolorna) uppmuntra och underlätta funktionshindrade ungdomars fortsatta studier 
och yrkesliv. Det vill säga att den information som behövs för att funktionshindrade ungdomar 
ska kunna vidareutbilda sig skall vara lättillänglig, skolorna skall informera eleverna. 
 
Boende 
De flesta deltagarna bor vid intervjutillfället i kollektiv och är nöjda med sina nuvarande 
boendeformer. Man får möjlighet att stå på egna ben och själv bestämma sina egna tider � när 
man ska äta, komma hem, och vad man ska hitta på. Att de känner att det är tryggt med 
boendepersonal som håller ett öga på de ungdomar som bor i kollektivet och att det finns någon 
att be om råd och hjälp med något är ett gott betyg på boendepersonalen.  
 
Det framkommer dock även klagomål på att själva boendet är negativt. Med negativt menas att 
deltagarna anser att maten de får i boendet och boendestandarden på deras kollektivlägenheter 
inte når upp till deras förväntningar, samt, i synnerhet de som bor i kollektiv, inte får sova ut på 
nätterna på grund av busringningar. Mat, tillfredställande boendestandard och vila är viktiga 
faktorer för att främja psykosocial hälsa. Att deltagarna verkar sakna inflytande över dessa 
faktorer kan inverka negativt på studieresultaten.  
 
Exemplet i resultatredovisningen för Plus och Minus för boendet, när kollektivungdomarna inte 
orkar med att bli väckta av alla busringningar på dörren då kopplar ur dörrklockan som leder till 
att larmet till brandvarnaren även kopplas bort, är en klar säkerhetsrisk som måste åtgärdas. 
Sömn och vila är viktigt för att må bra och klara studierna, men än viktigare är att boendet är 
tryggt. Är vibratorn till brandlarmet avstängt när (om) det börjar brinna så kan det få ödesdigra 
konsekvenser. 
 
Fritid 
Av lapparna framgår det att deltagarna generellt i stort sett är nöjda med fritiden, även om 
tidsbrist upplevs som ett stort problem. Sena skoleftermiddagar och för många 
inlämningsuppgifter verkar som tidsslukare.  
 
Det finns mycket att göra � umgås med kamrater, träna och diverse aktiviteter som tjej- och 
killgrupper samt LAN-nätter som Café 019 anordnar. RGD/RGH har en sporthall, i direkt 
anslutning till Café 019, som utnyttjas flitigt av de unga döva och hörselskadade.  
 
Fritidsutbudet är dock inte så varierat som deltagarna skulle önska, exempelvis saknas 
kulturinslag såsom teater och andra sorters föreningar. Deltagarna säger att det är svårt att få bra 
information om vad som är på gång i Örebro, och vad man kan göra, som ung och 
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döv/hörselskadad. Enligt principerna i konventionen för funktionshindrade ska kulturella inslag 
främjas för att öka funktionshindrades delaktighet i det kulturella samhället, som musik, konst, 
teater, film och dans.  
 
Organisationen RGD/RGH har en speciell situation i och med att den, på uppdrag av den 
svenska staten, även har hand om fritidsdelen för döva och hörselskadade gymnasieungdomar. 
Att ungdomarna upplever att de saknar andra alternativ för sina fritidsaktiviteter förutom Café 
019 visar på att det finns områden i RGD/RGH:s fritidsdel som tjänar på att förbättras. 
Avsaknaden av ett mer varierat fritidsutbud, med mer kulturella inslag gör att RGD/RGH:s 
verksamhet inte kan betraktas som att den till fullo uppfyller principerna i konventionen för 
funktionshindrade, även om det görs goda försök i och med den befintliga Café 019-
verksamheten. Enligt barnkonventionens princip om barns och ungas rätt att höras i det som 
berör dem, kan man anse att RGD/RGH har en skyldighet att lyssna på de döva och 
hörselskadades olika önskemål om fritidaktiviteter och sträva efter att genomföra alternativt 
underlätta dessa försök. Detta eftersom önskan om kulturella inslag för döva och hörselskadade 
ungdomar är berättigad enligt både barnkonventionen och konventionen för funktionshindrade. 

7.4 Uppdrag: Fotocollage 
Ungdomarna ska jobba i grupper om cirka tre personer. De ska inom gruppen planera bilderna 
innan det är dags att fotografera, med digitalkamera, polaroidkamera eller engångskamera. De 
ska ta tre till fem bilder som illustrerar vad som är bra i RGD/RGH, och ytterligare tre till fem 
bilder som illustrerar det som är bra med RGD/RGH. I varje grupp väljer de sedan ut tre bilder 
som visar bra situationer och tre bilder som visar dåliga situationer. Bilderna ska de sedan 
montera på planscher och förtydliga med bildtexter. När de är klara ska de gruppvis presentera 
sina planscher för varandra.  
 
De bilder som ungdomarna själva gjort återfinns som bilagor (se bilaga 5) på grund av 
utrymmesskäl, de bildtexter som ungdomarna skrivit på fotocollagen redovisas här: 
 

Fotocollage 1 
Bra:        Dåligt: 
Styrkelokal på boendet       Tolkarna är inkompetenta 
Aktivitetsmöjligheter      Bussarna kommer för sällan 
Gemenskapet i Örebro       Busringningar på kvällarna 
För att det finns bastu       Tvättiderna är kassa 
Kort & gott Café 019 ☺      Missbruk av droger 
 

Fotocollage 2 
Bra:        Dåligt: 
Skolan har lagt ner pengar på en idrottshall. Tack gode gud!  Bra läge för en hörselskadad att ha  
Nu är det körkortet som gäller      klassrum precis bredvid järnvägen/trafiken? 
Gillar att fika med mina kompisar      Gillar inte att vänta 
Läser böcker när jag hittar någon bra bok     Ibland har man så tråkigt " 
Älskar att baka       Hatar alla dessa trappor som vi har på 
Brukar sitta på bänkarna vid slottet och sola med kompisarna  skolan. SUCK! 
        
 
Ungdomarnas kommentarer till sina fotocollage 
Gemenskapen som finns bland både döva och hörselskadade i Örebro är något som ungdomarna 
uppskattar mycket, De menar att tack vare att gymnasieutbildningen är central så får de 
möjligheten att:  

 
samlas i samma stad, och man kan själv välja vänner efter gemensamt intresse, inte vänner efter 
gemensamt handikapp � som man ibland blev tvungen till i grundskolan där det inte var lika många 
döva/hörselskadade. 
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Fritiden fungerar bra i Örebro, med en mängd aktivitetsmöjligheter � Café 019 samt dess 
styrkelokaler, bastu och egna idrottshall, och döva och hörselskadade kamrater att fika och baka 
med.  
 
Det som deltagarna upplevde som �dåligt� med Örebro, förutom drogproblemet och 
grupptrycket, är bland annat att det är �jobbigt� att ta sig fram i Örebro om man inte har cykel. 

 
Stort problem med cykelstölder och sabotage. 
 

Deltagarna menar att cykelproblemet beror på att det är dåligt med busstider � det är för få 
bussavgångar - i synnerhet på helgerna, bussarna slutar att gå tidigt på kvällarna och Örebro 
kommuns busslinjenät inte tillräckligt väl utbyggt - man måste göra bussbyten med långa 
väntetider. Därför är det många som �lånar� en cykel (eller vissa delar på cykeln) utan 
cykelägarens tillåtelse/vetskap. 
 
Det är heller inte så mycket lugn och ro på kvällarna i vissa kollektivboenden, eftersom det 
ibland kan vara oroligt på grund av busringningar, högljudda kollektivkamrater eller andra 
störande moment. De anser inte att boendepersonalen håller efter dessa störande individer, utan 
låter dem hållas eller inte ger tillräckligt hårda �disciplinstraff�. Känns otryggt ibland när de 
störande individerna �lever om�. 
Det klagades även på att det fanns för få tvättider på ett visst kollektivboende � ungdomarna har 
inte alltid möjlighet att tvätta sina kläder.  
 
Tolkuppdrag, både under skoltid och på kvällstid vid fritidsaktiviteter, fungerar inte 
tillfredställande. 

 
Typ en tolk som kan noll om hästar ska tolka en ridlektion. 

 
Deltagarna menar att tolkarnas teckenspråkskunskaper inte är anpassade efter olika ändamål, och 
att även om tolkarna kan förmedla det som sägs till ungdomarna så har de svårigheter att förstå 
vad ungdomarna vill, vilket leder till upprepningar från ungdomarnas sida. 
 
Det framkom även att en del av de hörselskadade eleverna har sina klassrum precis vid 
järnvägen, och upplever det störande eftersom tågbullret gör det svårt att följa med i 
undervisningen i dessa klassrum.  

7.4.1 Delanalys uppdrag: Fotocollage 
Det framgår av ungdomarnas bildtexter och kommentarer kring fotocollagen att ungdomarna 
allmänt sett är nöjda med hela RGD/RGH, och även valet av utbildningsort. Gemenskapen som 
finns i Örebro är något som ungdomarna uppskattar mycket. Det finns möjligheter till 
sysselsättning efter skoltid, och bra stämning mellan döva och hörselskadade elever på alla 
områden � fritid, skola och boende. Det intressanta med resultaten här är att skolverkets 
utvärdering (Nestor, m.fl., 1996) visade att döva och hörselskadade ungdomar inte gärna 
umgicks med varandra efter skoltid � i kontrast mot de nya redovisade resultaten i den aktuella 
studien. Som förklaring till de nya resultaten kan det vara så att det kan ha skett en positiv 
attitydförändring över tid med hänvisning till ökade kommunikativa möjligheter via medium 
som bland annat internet och SMS via mobiltelefon. Det har även gått 26 år sedan det svenska 
teckenspråket officiellt blev undervisningsspråk för döva och hörselskadade i svenska skolor, 
vilket gett dagens döva och flertalet hörselskadade gymnasieungdomar en teckenspråkig 
uppväxt. Attityderna döva och hörselskadade sinsemellan kan därför ha förbättrats på grund av 
den teckenspråkiga skolmiljön som gäller för flertalet av dem, det vill säga att de kommunicerar 
sinsemellan på samma villkor. För hörselskadade ungdomar har möjligheten att kunna växla 



 47

mellan teckenspråk och tal inneburit en för dem stabil kommunikativ grund. Att ha en 
gemensam, välfungerande kommunikationsform ökar förståelsen och acceptansen för varandras 
olika erfarenheter av sin hörselnedsättning. 
 
En fungerande teckenspråkig skolmiljö är, som tidigare nämnts, viktig för döva och 
hörselskadade ungdomars akademiska och psykosociala utveckling. Deltagarna uppger att de 
upplever att den tolkservice de hittills fått, både genom skolan och utanför skolan, inte fyller 
deras kriterier för god kvalité � det vill säga att tolkarna förmår att korrekt uppfatta och förmedla 
det ungdomarna vill ha sagt. Detta ses som ett bakslag för en teckenspråkig 
undervisningssituation om den teckenspråkiga kommunikationen inte fungerar tillfredställande 
för de döva och hörselskadade ungdomarna. Konventionernas principer förordar som bekant att 
unga funktionshindrade har rätt att få en undervisning på de förutsättningar som gagnar dem bäst 
� i detta fall är det en fullt fungerande teckenspråkig skolmiljö, med kompetenta tolkar i de fall 
lärarna inte kan behärska teckenspråket fullt ut.  
 
Drogmissbruk är ytterligare en orosfaktor som behöver åtgärdas. Deltagarna menar att de 
ungdomar som uppträder störande, samt de som missbrukar alkohol och/eller narkotika, är de 
individer som är i behov av fasta rutiner och disciplin. Detta påstående påvisar att deltagarna 
upplever att personalen inom RGD/RGH är alltför begränsade i sina egna arbetsrutiner att de inte 
förmår att ta kontroll. Barnkonventionen förordar att alla barn och unga har rätt till en trygg 
uppväxt och utbildning, anpassad efter deras förutsättningar. I och med att de flesta döva och 
hörselskadade ungdomarna flyttar hemifrån tidigare jämfört med hörande ungdomar på grund av 
deras skolsituation, har staten ett särskilt ansvar lyssna på dessa funktionshindrade ungdomarnas 
farhågor, för att kunna tillförsäkra dem denna sociala trygghet på skolorten. 

7.5 Uppdrag: Önskevuxen 
Hur vill de att en vuxen ska vara? Vilka egenskaper vill de att 
en vuxen ska ha för att de ska vilja berätta om sina idéer och 
erfarenheter? De ska arbeta i grupper, cirka tre i varje grupp. 
De ska diskutera hur de önskar att en vuxen ska vara, vilka 
egenskaper de önskar att en vuxen ska ha. De skriver upp 
önskemålen på ett stort pappersark. Sedan samtalar vi om vad 
de skrivit. 
 
De egenskaper som ungdomarna skrivit upp på pappersarken redovisas här: 
 

       Empati  
Omtänksam  
Bra attityd  

Snäll  
Aktiv  

Känslosam  
Humor  
Glad  
Ärlig  

Ordentlig  
Kreativ  

Ser till att alla mår bra 
 Rolig  
Stark  
Livlig  

Respekt 

Självsäker  
Förståelse för båda kön  

Uppmuntrande 
Positiv  

Självständig  
Lyhörd  

Välklädd  
Resonlig  

Ansvarsfull  
Intressant  

Självförtroende   
Variera sättet att lära ut  

Ska vara rolig :D  
Ska vara ungdomlig  

Ska vara allmänutbildad  
Angelina Jolie  

Att behandla mig som han/hon 
själv vill bli behandlad  

Man ska kunna lita på och ha 
förtroende för  

Ger tips på hur man kan gå 
vidare med saker & ting  

Jessica Simpson 
Ska vara artig mot eleverna  

Ska vara social  
Ska vara snäll ☺  

Ska vara mer pratsam  
Ska vara mer sportig  

Ska vara mer tystplikt!  
Ska behandla eleven på den 
åldersnivå den befinner sig 
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Ungdomarnas kommentarer kring egenskaperna 
De ovan nämnda egenskaperna kan kännas igen på de flesta ur den personal som finns på 
RGD/RGH idag, enligt deltagarna. Positiva egenskaper såsom empatisk, omtänksam, snäll, 
uppmuntrande, lyhörd, glad, ärlig, omhändertagande, rolig, stark, livlig, social och aktiv är 
grundläggande för att det ska kännas tryggt och förtroendefullt menar deltagarna. 
 
Ska vara mer tystplikt! - Deltagarna känner dock att tystnadsplikten om elevernas personliga 
uppgifter inte upprätthålls, utan att personalen � i synnerhet lärarna � pratar fritt med sina 
kollegor eller utomstående om elevernas förehavanden utan att goda skäl föreligger. 

 
Ska behandla mig enligt min ålder, med bra attityd och respekt. Artig mot mig. 
 

En deltagare kommenterade även att en del lärare behandlar eleverna på ett �barnsligt� sätt, med 
lågt ställda krav på elevernas skolresultat och inflytande över utformningen av undervisningen. 
Deltagaren menade att när en lärare behandlar en elev dåligt så blir gensvaret detsamma. 
�Behandla mig som han/hon själv vill bli behandlad�.  
 
Undervisningens utformning och lärarnas pedagogiska förmågor - uppläggningen är för 
enformig, de önskar mer kreativt tänkande från lärarna, så att undervisningen blir mer 
spännande, utmanande och intressant. De önskar även att all personal inom RGD/RGH som de 
möter dagligen ska vara så pass allmänutbildad att de kan ge tips på hur eleverna kan gå vidare 
med frågor och funderingar kring diverse ting i vardagen. 

7.5.1 Delanalys uppdrag: Önskevuxen  
Deltagarna menade att de ovan nämnda egenskaperna kunde kännas igen på de flesta ur den 
personal som finns inom RGD/RGH idag, vilket är ett gott betyg utifrån barnkonventionens 
principer.  
 
Man kan se på dessa önskemål om särskilda egenskaper hos RGD/RGH:s personal som 
berättigade i relation till konventionen för funktionshindrade där det står att skolor som anordnar 
utbildning för funktionshindrade även skall anställa kompetent personal, och gärna personal som 
också själva har funktionshinder. Detta kan ses i ljuset av det stöd, förståelse och den speciella 
kompetens som finns inneboende hos dem, efter ett liv av erfarenheter som funktionshindrade. 
För de funktionshindrade ungdomarna är det ett bra sätt att få någon att se upp till, att identifiera 
sig med. Identitet är en viktig utvecklingsprocess för att man ska kunna växa som människa, och 
utifrån Ahlström & Preislers (1998) och Brunnbergs (2003) studier uppmuntras hörselskadades 
personliga utveckling om de slipper känna att de är annorlunda, och istället kan samspela på ett 
fritt och ledigt sätt med både vuxna och andra ungdomar.  
 
En annan intressant sak med resultaten är även att ingen av deltagarna skrivit upp teckenspråkig 
på listan över önskade egenskaper. Detta kanske beror på att deltagarna förväntar sig att 
RGD/RGH ska vara teckenspråkig, att de ser det som en självklarhet som inte behöver nämnas? 
 
Döva och hörselskadade ungdomar hör, som framhållits ett flertal gånger, till en utsatt minoritet. 
Den döva och hörselskadade världen är så liten, att elevuppgifter från skolan lätt riskerar att 
släppas ut till �civilpersoner� inom samma värld och som råkar vara bekanta med personal inom 
RGD/RGH. Att deltagarna upplever att tystnadsplikten gällande personliga uppgifter inte 
vidmakthålls är, förutom att vara ett brott mot sekretesslagen, även en kränkande handling 
gentemot elevens integritet. Om det inte finns goda skäl för att dela uppgifter om elevens 
förehavanden med andra icke berörda personer, både inom och utanför RGD/RGH, skall 
uppgifterna hållas strikt konfidentiella för att förhindra spridning och skydda elevernas integritet. 
Detta med hänvisning till målen att förebygga diskriminering av utsatta barn och unga enligt 
barnkonventionen samt konventionen för funktionshindrade. 
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7.6 Uppdrag: Soptunna 
Det här uppdraget handlar om saker de vill bli av med när det gäller deras studiemiljö. Det finns 
en soptunna. De får lappar och ska skriva ner de fem viktigaste sakerna som de vill bli av med i 
sina liv. Lapparna kastas i soptunnan. Efteråt samlas vi och pratar om de lappar som finns i 
soptunnan. 
 
Det som ungdomarna skrev på sina lappar framgår av texten i de två nedanstående rutorna: 

 

 
 
 
Ungdomarnas kommentarer kring lapparna i soptunnan 
Deltagarna menar att det största problemet mellan döva/hörselskadade elever och hörande elever 
är kommunikationssvårigheterna, �den hårda väggen�. Döva, hörselskadade och hörande vet för 
lite om varandra. En orsak är att det finns en �dum regel� om att hörande som är teckenspråkiga 
inte får gå med döva och hörselskadade i samma klasser i skolan. I Örebro finns det sedan hösten 
2006 en teckenspråkig förskola som även tar in teckenspråkiga hörande barn. En deltagare tycker 
att man kan låta hörande barn som kommer från en teckenspråkig miljö, till exempel med döva 
föräldrar eller döva syskon få gå i dövklasser, men då skulle det inte kallas för dövklasser utan 
för teckenspråksklasser. De menar vidare att det är bra med små klasser, men inte för små. I 
vissa klasser är det för få, två till tre, elever, att det blir �tråkigt�. På så vis, genom att ta in 
teckenspråkiga hörande så kan storleken på klasserna öka. 

 
Orättvist att hörselskadade får läsa 3 år medan döva måste läsa 4 år!  
 

Deltagarna upplever det som diskriminerande mot döva när hörselskadade och hörande elever 
har möjlighet att läsa 3 år medan döva måste läsa 4 år, det är en orättvisa som inte har något stöd 
alls bland deltagarna, både bland döva och hörselskadade. 
 
Deltagarna tar även upp mobbing och ryktesspridning som rör hur man som döv/hörselskadad 
ungdom behandlas av vuxna och av andra elever. Till exempel att man behandlas som �ett 
skämt� med låg status bland skolkamraterna.  
 
En deltagare menar att dennes egen bakgrund, med dåliga erfarenheter av sin tidigare skoltid 
(ensam hörselskadad bland hörande elever) var så negativ, med ensamhet och känsla av 
utanförskap att denne ville slänga bort den och gå vidare med sitt liv. Attityderna mellan döva 
och hörselskadade (se ruta för soptunna 1) är sådan att negativa stämplingar av varandra 
förekommer. Detta gäller både elever sinsemellan, och mellan gymnasieskolorna som enheter. 
Samt vilka stämplar som de skolorna har ifråga om hög och låg status. En deltagare 
kategoriserade skolorna, och fick medhåll av de andra deltagarna, på så vis; 

 
Tullängen � teknik, Risbergska � hög status, Virginska � sega.  

Soptunna  1 
 
�Gamla kollektiven� 
�Att hörande som är teckenspråkiga ej får gå i 
dövklasser. Bort med den dumma regeln� 
�Inte mycket kreativa folk� 
�Orättvist att hörselskadade får läsa 3 år medan 
döva måste läsa 4 år� 
�Dåliga lärare� 
�Osäkerhet� 
�Attityd mellan döva & hörselskadade� 
�Dåliga tolkar� 

Soptunna 2 
 
�Bort med alla som skapa rykte!� 
�Den hårda väggen för att samarbeta med döva, 
hörande och språkstörda� 
�Jag vill glömma bort min bakgrund uppväxt� 
�Engelska är svårt för mig. Jag önskar att engelska 
ska försvinna� 
�Bort med alla som tror att dom har högre status än 
dig själv� 
�Alla tråkiga lärarna!� 
�Dom otroligt små klasserna på skolan� 
�Bort med alla som behandlar dig som ett skämt!� 
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Tullängsskolan kännetecknas av program med teknisk profilering, Risbergska skolan har en 
teoretisk inriktning på sitt programutbud och Virginska skolan har både teoretisk och praktisk 
inriktning på sitt programutbud, och Kvinnerstaskolan ansvarar för Naturbruksprogrammet.  
 
�Dåliga tolkar� återkommer även här i soptunnelapparna. De menar vidare att en del lärare är 
�tråkiga� i sitt sätt att undervisa. Undervisningssättet är inte varierat och motiverande, utan det är 
samma hela tiden. Personal inom fritid och boende är inte �kreativa nog�. De menar att ibland 
har ungdomarna tråkigt på kvällarna och vill hitta på annorlunda saker, ett förslag som uppkom 
var att personalen tillsammans med ungdomarna kunde ordna evenemang som modevisningar 
etcetera, som både inkluderar och engagerar ungdomarna. De efterfrågar mer �pepp� och 
motivering av vuxna till sådana evenemang som kan uppmuntra till ökat umgänge döva och 
hörselskadade sinsemellan. 
 
Med gamla kollektiv (se ruta för soptunna 1) menar deltagarna att en del byggnader som 
kollektiven är inhysta i är slitna. Inventarierna i kollektivlägenheterna likaså.  

7.6.1 Delanalys uppdrag: Soptunna  
En ungdom skrev på en lapp att den ville kasta hela sin bakgrund. Detta kan ses i ljuset av att 
den ungdomen är en insneddare, med dåliga erfarenheter av sin tidigare skoltid. Vikten av att 
från första början placera döva och hörselskadade elever i skolmiljöer som är anpassade efter 
deras förutsättningar framhålls extra tydligt här, i enlighet med Brunnbergs (2003) samt 
Ahlström & Preislers (1998) slutsatser. 
 
Ungdomarna anser att det inte spelar någon roll om man är döv eller hörselskadad, man kan vilja 
ha döva, hörselskadade och hörande kompisar i alla fall. �Den hårda väggen för att samarbeta�� 
visar på att det som nämnts i tidigare uppdrag, att det saknas arenor för döva, hörselskadade och 
hörande ungdomar att mötas på, förutom Café 019 som dock fokuserar sin verksamhet enbart på 
döva och hörselskadade gymnasieungdomar.  
 
Dessa fyra skolor inom RGD/RGH skolor har egna profileringar i sina programutbud. Det kan 
antas som förklaring till den interna mobbingen mellan olika skolor och status-stämplingen att de 
attraherar olika elever med olika bakgrund och förutsättningar. Därmed sorteras döva och 
hörselskadade elever via intagningsbetygen in i vissa �status-mallar�. Denna sortering får en 
�status-stämplande� funktion på eleven efter vilken skola den eleven går i.  
Det är en grundtanke i konventionen att barn är jämlika. Idén om jämställdhet och delaktighet 
gäller också mellan barn (Hammarberg, 2006). Alla barn har lika värde. Barn från olika 
minoritetsgrupper diskrimineras på många håll, liksom barn med funktionshinder. Mobbing och 
negativa attityder är ett område som man bör arbeta aktivt mot för att främja samspel, delaktighet 
och jämställdhet enligt barnkonventionen och konventionen för funktionshindrade. För små 
klasser kan ses som en begränsning i det sociala samspelet. Vad som menas med �lagom små 
klasser� här, tycker deltagarna är runt 10 elever i varje klass. 
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�Fler döva lärare� 
�Ingen missbruk� 
�Vår gemenskap blir större� 
�Tillåtelse att inneha husdjur� 
�Hörande teckenspråkiga elever i 
RGD/RGH� 
�Bättre attityder� 
�Flera kockar i kollektiv� 
�Fler kompetenta tolkar� 
�Alla kollektiv blir ett kollektiv� 
�Flera valmöjligheter på 
fritiden� 

�Satsa hårt på skolan�
�Se till du har bra självförtroende!� 
�Se till att ha bra vänner� 
�Mer samarbete mellan döva, 
hörselskadade och språkstörda. Mer 
förståelse för varandras situation�  
�Ge järnet� det ger resultat!� 
�Kräv det du behöver för att du ska 
fungera i skolan� 

7.7 Uppdrag: Framtidssol 
De ska skriva ner vad de önskar mest i framtiden för 
andra döva och hörselskadade ungdomar som ska börja 
på gymnasiet i framtiden. De ska arbeta i grupp, cirka tre 
i varje grupp. Grupperna får själva göra solen på en 
plansch. Varje deltagare får tre solstrålar. Var och en 
skriver sina tre önskningar (en för boendet, en för fritiden och en för 
skolan) och klistrar sedan solstrålarna på solen. Grupperna presenterar sedan sina solar för 
varandra. 
 
Det som ungdomarna skrev på �solstrålarna� redovisas här: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ungdomarnas kommentarer kring �solstrålarna� 
 

Om man måste använda tolkar så ska det vara bra �kvalité� på dem, de ska vara bra på att avläsa 
vad vi tecknar. 
 

Ungdomarna har förståelse för tolksituationen inte alltid kan vara �perfekt�, men menar att staten 
måste kunna garantera kvalitén på tolkservicen i skolan.  
 

Det är bättre idag än förut, men kan fortfarande förbättras. Risbergska har bra attityd bland 
eleverna, men på Virginska och Tullängen är det sådär. 

 
Attityder bland eleverna, både mellan döva och hörselskadade, samt mellan döva/hörselskadade 
och hörande, är oftast av positiv och nyfiken karaktär, hävdar deltagarna. Men brist på 
information och förståelse medför att det ibland är negativa attityder, såsom mobbning och 
diskriminerande handlingar gentemot döva och hörselskadade elever. Detta kan åtgärdas genom 
mer samarbete mellan döva, hörselskadade och språkstörda, vilket ger mer förståelse för 
varandras situation. Eller, att ta in hörande teckenspråkiga elever i RGD/RGH.  
 
Ungdomarna säger att man kan öka studiemotivationen genom att skolan anställer fler 
döva/teckenspråkiga lärare och tillhandahåller det som behövs för att man som hörselskadad ska 
fungera i skolan, det vill säga tekniska hörselhjälpmedel och tolk, etcetera.  

 
Jag önskar att droger försvinner, så att inte andra i framtiden börjar missbruka. 
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Drogproblemet bland döva och hörselskadade gymnasieelever är utbrett. Deltagaren menar att 
många elever som inte alls tänkt börja missbruka droger gör det för att drogerna finns där och 
�fel� kamrater trycker på och säger att man ska pröva.  
 
Fler valmöjligheter på fritiden önskas, såsom ökat kulturutbud. Nu är det för mycket fokus på 
just �träningsaktiviteter� som finns i anslutning till Café 019:s idrottshall � styrketräning, 
fotboll, innebandy etcetera, att deltagarna upplever det som att kommunen (Örebro) verkar ha 
glömt att det även finns andra fritidsaktiviteter, såsom teater, film och konst som kan riktas till 
döva och hörselskadade ungdomar. 
 
Deltagarna önskar även ett större boendekollektiv för döva och hörselskadade gymnasieelever 
som är mer centralt beläget, istället för flera små kollektiv utspridda över hela Örebro kommun. 
Detta för att öka gemenskapen bland döva och hörselskadade.  
 
Deltagarna som bor i kollektiv önskar sig anställda kockar i kollektiven, för bättre och sundare 
kosthållning.  De vill även kunna ha husdjur i kollektiven, och argumenterar för det genom att 
man tränas till ansvarstagande, samt för att man inte vill behöva lämna sina husdjur hemma när 
man flyttar till Örebro. 

7.7.1 Delanalys uppdrag: Framtidssol 
Deltagarna önskar fler döva, eller åtminstone fullt teckenspråkiga, lärare så att de elever som 
börjar på RGD/RGH i framtiden slipper använda tolk. Utifrån konventionen för 
funktionshindrade, artikel 24.4, har de denna rättighet eftersom myndigheterna skall för 
undervisningen av döva elever vidta nödvändiga åtgärder för att anställa lärare med kompetens i 
teckenspråk, inklusive personer som själva har funktionshinder.  
 
Att deltagarna önskar att droger försvinner, så att inte andra elever i framtiden frestas att falla för 
dem och råka illa ut, indikerar att missbruksproblematiken i Örebro är stor. Det finns även 
forskning som visar på att döva och hörselskadade ungdomar ligger i överkant när det gäller 
alkohol- och drogkonsumtion (Brunnberg & Berglund, 2007).  
 
Attitydproblemen, det vill säga den interna mobbingen mellan de olika RGD/RGH-skolorna som 
tidigare nämnts i föregående uppdrag, kan möjligtvis förstås i ljuset av att RGD/RGH-skolorna 
har olika profileringar i sina programutbud. En viss typ av profilering attraherar en viss typ av 
elever med en särskild bakgrund och �social status�. Ungdomarna vill få bukt med dessa 
attitydproblem genom att ha en enda stor gymnasieskola för döva och hörselskadade, istället för 
att ha det som idag, utspritt på fyra skolor. Dock ska det inte vara en skola helt renodlat för döva 
och hörselskadade. De är emot att vara helt segregerade ifrån hörande, i likhet med det som 
framkom i skolverkets utvärdering (Nestor m.fl., 1996). De menar att det är bra att man går i 
gymnasiet tillsammans med hörande, för det blir som en träning inför arbetslivet då man 
kommer ut i det hörande majoritetssamhället. Segregation kan även leda till försämrade attityder 
mellan döva/hörselskadade elever och hörande elever då de inte får möjlighet att i umgänge bilda 
kunskap om, och förståelse för, varandra.  
 
Fler valmöjligheter på fritiden, såsom ökat kulturutbud. Nu är det för mycket fokus på just 
�träningsaktiviteter�, att deltagarna upplever det som att kommunen (Örebro) verkar ha glömt 
att det finns andra fritidsaktiviteter, såsom teater, film och konst. 
 
Deltagarna tycker att det ställs för låga krav på eleverna, både i de anpassade 
skolformerna/specialskolorna och på RGD/RGH. De menar att det är därför som de ligger efter, 
för att lärarna inte ger dem mer utmaningar och ställer samma krav på dem som på andra, 
hörande, elever. Detta är en kritik mot utbildningens utformning i enlighet med principerna om 
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jämlikhet och likabehandling som förordas av barnkonventionen och konventionen för 
funktionshindrade, samt visionen om en skola för alla.  

8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Sett ur ett internationellt perspektiv betraktas Sverige som ett föregångsland när det gäller att ha 
resurser för ett väl utvecklat och nationellt erkänt teckenspråk, skolor för döva och tolkservice. 
Men bilden inifrån är delvis en annan. De unga döva och hörselskadade klagar på tolkservicen i 
undervisningen, många hörselskadade får inte den hjälp och stöd de har rätt till i grundskolan 
enligt rådande principer på grund av fördomar från kommuner och närsamhället.  
 
Med utgångspunkt från funktionshindrades konvention och FN:s barnkonvention artikel 12 som 
beskriver att barn har rätt göra sin röst hörd i sådant som berör dem, vill jag undersöka vad döva 
och hörselskadade elever på riksgymnasiet (RGD/RGH) har att säga om sin aktuella 
skolsituation, men också om deras tidigare erfarenheter från olika typer av skolplaceringar.  
Syftet med den här studien var att undersöka döva och hörselskadade ungdomars på 
riksgymnasiet (RGD/RGH) har att säga om sin nuvarande och tidigare skolsituation utifrån ett 
barnperspektiv med hjälp av en, i Sverige, relativt obeprövad forskningsteknik. Materialet är 
unikt med tanke på att �höringarna� gjorts med funktionshindrade unga, det har inte gjorts något 
liknande tidigare. Studiens slutsats är att de döva och hörselskadade gymnasieelevernas 
upplevelser och erfarenheter av sina skolformer i stort sett är positiva när det gäller RGD/RGH. 
När det gäller utbildningen på grundskolenivå är bilden splittrad; de barn som fått gå i anpassade 
skolformer är i större utsträckning nöjda med sin skolgång, jämfört med de som inte gått i 
anpassad skolform från början. Det visar att, i likhet med de slutsatser som dragits av Ahlström 
& Preisler (1998), Brunnberg, (2003) samt Fredriksson (2006), att dessa barn och unga mår bäst 
av att få gå i en skolform där det även finns andra med liknande funktionshinder. Tillgången till 
en teckenspråkig miljö upplevs som positiv av både döva och hörselskadade elever, inte minst 
för att de hörselskadade eleverna då får möjlighet att växla mellan två språk och använda det 
språk som är lämpligast för den aktuella situationen. Däremot framkom det även att ingen av 
deltagarna ville ha en gymnasieskola för enbart döva och hörselskadade. Detta är en av två 
centrala ståndpunkter som tonar fram från �höringarna�.  
 
�Involverad, inte segregerad� är den ståndpunkt ungdomarna tycker är bäst. Ungdomarna 
föredrar en sådan miljö där de får möjlighet att träffa andra jämnåriga hörande ungdomar, och 
inte bara från sin egen grupp, så att säga. Att segregera dem helt tjänar inget syfte då de behöver 
tränas inför inträdet i samhället på egna ben, vilket även ungdomarna själva säger. Ett annat 
argument är även att �vanliga� barn får en chans att lära sig umgås med �annorlunda� barn som i 
sin tur kan leda fram till ökad förståelse för och accepterande av andra människor (Ahlström, 
2000). Den gyllene medelvägen verkar vara den lösning som faller dem i smaken � som 
RGD/RGH har det nu. Samlad skolorganisation för hörselskadade och döva, så att alla barn som 
hör dåligt får teckenspråk, hörseltekniska anpassningar och hörselutbildade lärare i en miljö med 
små klasser och full delaktighet.  
 
�Kunskapsbundet, inte tidsbundet!� är den andra av de två centrala ståndpunkterna. Kritiken och 
upplevelsen av att vara diskriminerad av svenska staten uttrycks tydligt av ungdomarna i flera av 
uppdragen. Staten utgår från funktionshindret när man bestämmer förlängd skolgång för döva 
elever, inte kunskaper eller önskemål om snabb eller långsam studietakt för dessa individer. Det 
är diskriminerande att det är typen av funktionshinder som avgör studietakten. Det kan tolkas 
som att det ligger ett gammaldags tänkande bakom den förlängda skoltiden, då döva och 
hörselskadade inte alltid har haft tillgång till kommunikativa möjligheter i skolan. Den förlängda 
skolgången som plikt fyller ingen funktion när det gäller unga som inte har behov av en sådan 
lösning. Jag har tyvärr inte lyckats hitta information om när den 10-åriga grundskolan och 4-
åriga gymnasiet infördes, och vilka skälen till denna förlängda skolgång var då, förutom 
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kommunikationsaspekten. Genomgående möjlighet till kommunikation har döva och 
hörselskadade barn och unga haft sedan 1980-talet, via det svenska teckenspråkets erkännande. 
Det är andra faktorer som avgör vilken studietakt man kan hålla och inte för att man är just döv 
eller hörselskadad. Man kan å andra sidan tolka det som att döva och hörselskadade har rätt till 
den förlängda skolformen, som stöd � och får den. Men som tidigare nämnts så har det inte 
redovisats någon rimlig förklaring till varför det ska ses som relevant att den 4-åriga skolgången 
ska vara gällande för alla döva elever. 
 
Utgångspunkten för en skolpolitik för funktionshindrade barn och ungdomar borde vara deras 
egna upplevelser av skolsituationen. De har samma rättigheter som andra ungdomar. Det är 
särskilt viktigt att ungdomar med kommunikationshandikapp inte utestängs utan de har rätt till 
att få ge uttryck för sin uppfattning om sin skolsituation. I det här fallet ger ungdomarna röst åt 
kritiken mot studietakten, men upplever inte att de blir lyssnade till, som i exemplen där 
ungdomarna försöker få till stånd studiebesök och gruppdiskussioner i klassen utifrån aktuella 
händelser, De försöker ge uttryck för sin delaktighet men hindras när de vuxna inte lyssnar på 
dem och tar åt sig av vad de säger. I barnkonventionen och konventionen för funktionshindrades 
rättigheter finns ett antal regler och förordningar för att säkerställa att dessa barn får rätt stöd och 
hjälp. Enligt barnkonventionens artikel 12 samt artikel 21 i konventionen för funktionshindrade 
har funktionshindrade barn och unga rätt att göra sin åsikt hörd. Att höras även om man inte kan 
höra, är en rättighet i att yttra sig om för dem centrala frågor och synpunkter (som dessa två 
ovannämnda) och det är staternas skyldighet att tillförsäkra dem full delaktighet genom att hjälpa 
dem att bli hörda. Det här är utvecklandet av en teknik för kommunikationshandikappade 
ungdomar att få ta del av sina demokratiska och medborgerliga rättigheter, som är att få höras 
och bli hörda i beslut som rör dem.  

8.1 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att vidareutveckla denna nya teknik, genom att genomföra denna studie en 
gång till, fast i modifierad form. Med en större urvalsgrupp och en skolform åt gången, inte flera 
olika parallellt som denna studie. Det uppkom även några nya frågor under denna studie, såsom 
hur boendesituationen ser ut för RGD/RGH-elever som inte bor hemma. Det framkom klagomål 
på boendeformen samt negativa attityder gentemot elevhem och veckohemsfamilj. Det kan vara 
av värde att undersöka vad dessa attityder beror på. En annan sak som förvånade mig under 
studiens gång var att familjerelationer knappt nämndes. De uppkom endast under första 
uppdraget, när vi pratade om tidigare skolformer. Hur ser familjerelationerna ut för döva och 
hörselskadade ungdomar som går i skola på annan ort än hemorten?  
 
Genom användandet av �höringarna�, en teknik som på ett så rakt sätt som möjligt förmedlar vad 
barn och unga har för tankar kring sin egen situation, åskådliggörs dessa funktionshindrade 
ungdomars röster �direkt ur händerna� � i enlighet med barnkonventionens principer.  
 
Detta försök till att tillämpa ett barnperspektiv i skrivandet av den aktuella uppsatsen kan verka 
som ett litet steg för en ensam socionomstudent, men i längden är det ett stort steg för samhället 
och dess medborgare. Både för stora som små, eftersom det är ett steg i riktning mot att applicera 
ett tillämpbart barnperspektiv i det dagliga arbetet. Att få dessa barn och unga att delta i 
beslutsprocessen kräver att vi vuxna anstränger oss ordentligt och finner former för detta som 
passar dessa unga människor. Det är särskilt viktigt då utvärdering ofta genomförs av vuxna 
personer och då med vuxnas perspektiv (jfr Qvarsell, 2003; Halldén, 2003; Brunnberg & Larsson 
Sjöberg, 2004). Missar man den unges åsikter och upplevelser blir undersökningen ofullständig. 
Utöver ovanstående anser jag det finns ytterligare ett tungt argument för att lyssna på barn och 
unga - delaktighet skapar motivation!  
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Bilaga 1 � Brev till elever 
 
Hejsan. 
Du är viktig!  
 
Jag studerar till socionom på Örebro Universitet och ska nu skriva en C-uppsats 
med syftet att ta reda på hur hörselskadade och döva ungdomars upplevelser och 
erfarenheter av RGD/RGH ser ut. Vad är bra och dåligt med RGD/RGH? Vilket är 
idealet? Hur kan man göra RGD/RGH bättre när det gäller skolan, boendet och 
fritiden i Örebro? Hur har dina tidigare erfarenheter av andra skolformer varit? 
 
Därför behöver jag just DIG. Du, som går på RGD/RGH, är den som är experten i 
den här situationen. Bara du har dina erfarenheter och dina uppfattningar om hur 
situationen är idag.  
 
Om du vill ställa upp så kommer du att få vara med i en slags träffar som kallas för 
�höringar�. Det är en slags modell för att kunna beskriva vad man tänker och 
tycker så fritt och direkt som möjligt. Det kan man göra genom att man i små 
grupper får berätta genom att göra olika uppgifter, t.ex. använda digitalkamera och 
göra fotocollage som beskriver vad som är bra och dåligt i skolan, boendet eller 
fritiden. Även post-itlappar och skokartonger kommer att vara inblandade vid 
höringarna. Nyfiken? Kom med! 
 
Höringarna kommer att genomföras några kvällar i april/maj 2007 på Café 019 
bland annat med hjälp av fältassistenterna Moa Wahlqvist och Malin Nilsson, samt 
Per Andersson. Du är välkommen dit den x/x och x/x kl 18! 
 
Självklart behandlas all information konfidentiellt. Det vill säga att vi varken lämnar 
ut ditt namn och andra uppgifter som gör att det går att koppla det som nämns till 
enskilda personer. Endast vi som ordnar höringarna har tillgång till materialet. Vi 
kommer sedan med så höga krav på sekretess som möjligt att göra en rapport där 
erfarenheter, upplevelser och uppfattningar presenteras så att föräldrar, andra 
ungdomar, lärare och beslutsfattare får ta del av era berättelser och förslag. 
 
Maila eller messa mig om du är intresserad av att ställa upp. Du är även 
välkommen att höra av dig om du har några frågor. Jag kommer även att skicka ett 
liknande brev hem till dina föräldrar så att de hänger med i vad som händer dig. 
  
Din medverkan är såklart frivillig, men mycket värdefull.  
   
Hejdå och tack på förhand!   
 
Gabriella Yström 
gabriella.y@telia.com 
xxx-xxxxxxx 
 
PS, som tack för att du deltar så får du mackor under kvällen, och biobiljetter. 
Wohoo. :) DS 
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Bilaga 2 � Brev till förälder 
 
Hejsan förälder. 
 
Jag heter Gabriella Yström och studerar till socionom på Örebro Universitet. Jag ska nu skriva 
en C-uppsats med syftet att ta reda på hur hörselskadade och döva ungdomars upplevelser och 
erfarenheter av sin tid i skolan både i grundskolan/specialskolan och på RGD/RGH ser ut. Vad 
har varit bra och dåligt med RGD/RGH? Vilket är idealet? Hur kan man göra RGD/RGH bättre 
när det gäller skolan, boendet och fritiden i Örebro? Hur har tidigare erfarenheter av andra 
skolformer varit? Jag anser att de ungdomar som går på RGD/RGH är de som är experterna i den 
här situationen, de har sina egna erfarenheter och uppfattningar om hur situationen är idag.  
 
Därför har jag skickat ut ett brev till utvalda elever som går på RGD/RGH, med förfrågan om de 
vill ställa upp i något som kallas för �höringar�. Eleverna kommer då �höras� d.v.s. att få 
beskriva sina erfarenheter från olika skolformer och föra fram sina idéer, tankar, känslor och 
önskemål om förändringar. Det kommer de att få göra genom att i små grupper få göra olika 
uppgifter där de på olika sätt berättar, t.ex. använda digitalkamera och göra fotocollage som 
beskriver vad som är bra och dåligt i skolan, boendet eller fritiden. De kommer även att få rita 
skolerfarenhetskartor och berätta vilka skolformer de har erfarenhet av. De kommer att få 
använda sig av allt från post-itlappar och skokartonger till kameror och datorer för att berätta om 
sina erfarenheter. Vi hoppas att det, både för oss och ungdomarna, blir viktiga och spännande 
kvällar. 
Höringarna kommer att genomföras ett par kvällar i april/maj 2007 på Café 019 med hjälp av 
fältassistenterna Moa Wahlqvist och Malin Nilsson. Varje grupp träffas två gånger. 
 
Självklart behandlas all information konfidentiellt. Det vill säga vi kommer inte att lämna ut ditt 
barns namn eller andra uppgifter som kan kopplas till enskilda personer. Endast vi som ordnar 
höringarna har tillgång till allt grundmaterial. Vi kommer med så höga krav på sekretess som 
möjligt att göra en rapport där ungdomarnas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar 
presenteras så att föräldrar, andra ungdomar, lärare, beslutsfattare och andra får ta del av 
ungdomarnas berättelser.  
 
Ditt barns medverkan är givetvis frivillig, men mycket värdefull. Om det är något ni undrar över, 
var vänlig maila, ring eller skicka ett brev till mig eller min handledare Elinor Brunnberg på 
Örebro Universitet. 
 
 
Tack på förhand 
 
 

Gabriella Yström 
gabriella.y@telia.com 
xxx-xxxxxxx 
 

Elinor Brunnberg 
elinor.brunnberg@bsr.oru.se 
xxx-xxxxxxx
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Bilaga 3 � Samtycke från förälder 
 
Hejsan förälder. 
 
Jag heter Gabriella Yström och studerar till socionom på Örebro Universitet. Jag ska nu skriva 
en C-uppsats med syftet att ta reda på hur hörselskadade och döva ungdomars upplevelser och 
erfarenheter av sin tid i skolan både i grundskolan/specialskolan och på RGD/RGH ser ut. Vad 
har varit bra och dåligt med RGD/RGH? Vilket är idealet? Hur kan man göra RGD/RGH bättre 
när det gäller skolan, boendet och fritiden i Örebro? Hur har tidigare erfarenheter av andra 
skolformer varit? Jag anser att de ungdomar som går på RGD/RGH är de som är experterna i den 
här situationen, de har sina egna erfarenheter och uppfattningar om hur situationen är idag.  
 
Därför har jag skickat ut ett brev till utvalda elever som går på RGD/RGH, med förfrågan om de 
vill ställa upp i något som kallas för �höringar�. Eleverna kommer då �höras� d.v.s. att få 
beskriva sina erfarenheter från olika skolformer och föra fram sina idéer, tankar, känslor och 
önskemål om förändringar. Det kommer de att få göra genom att i små grupper få göra olika 
uppgifter där de på olika sätt berättar, t.ex. använda digitalkamera och göra fotocollage som 
beskriver vad som är bra och dåligt i skolan, boendet eller fritiden. De kommer även att få rita 
skolerfarenhetskartor och berätta vilka skolformer de har erfarenhet av. De kommer att få 
använda sig av allt från post-itlappar och skokartonger till kameror och datorer för att berätta om 
sina erfarenheter. Vi hoppas att det, både för oss och ungdomarna, blir viktiga och spännande 
kvällar. 
Höringarna kommer att genomföras ett par kvällar i april/maj 2007 på Café 019 med hjälp av 
fältassistenterna Moa Wahlqvist och Malin Nilsson, samt Per Andersson. Varje grupp träffas två 
gånger. 
 
Självklart behandlas all information konfidentiellt. Det vill säga vi kommer inte att lämna ut ditt 
barns namn eller andra uppgifter som kan kopplas till enskilda personer. Endast vi som ordnar 
höringarna har tillgång till allt grundmaterial. Vi kommer med så höga krav på sekretess som 
möjligt att göra en rapport där ungdomarnas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar 
presenteras så att föräldrar, andra ungdomar, lärare, beslutsfattare och andra får ta del av 
ungdomarnas berättelser.  
 
Ditt barns medverkan är givetvis frivillig, men mycket värdefull. Jag hoppas att få er tillåtelse 
för att ha med ert barn i höringarna för att få material till studien. Om ni inte vill att ert barn 
deltar, var vänlig maila, ring eller skicka ett brev till mig eller min handledare Elinor Brunnberg 
på Örebro Universitet. 
 
 
Tack på förhand 
 
 

Gabriella Yström 
gabriella.y@telia.com 
xxx-xxxxxxx 
 
Elinor Brunnberg 
elinor.brunnberg@bsr.oru.se 

xxx-xxxxxxx 
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PS Ni är välkommen att höra av er om ni har några frågor! DS 
 
 
 
Om ni inte vill att ert barn skall delta i höringarna, var vänlig och skriv under denna talong och 
skicka den till ovanstående adress senast den 23/4. Tack. 
 
���������������������������������� 
 
 
Jag/vi vill inte att �����������.deltar. 
 
Målsmans underskrift �����������. 
 
Ort och datum�����������. 
 



Örebro Universitet   070416 
Socialt arbete  
BSR 
701 82 Örebro 

 62

Bilaga 4 � Exempel på skollinjekartor 
 
 
Exempel på varierade skolformer under utbildningens gång: 

 
 
 
Exempel på skolgång i specialskola: 
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Bilaga 5 � Fotocollage  
 
 
Fotocollage 1: 
 
Positivt med att bo i Örebro: 

 
 
 
 
Negativt med att bo i Örebro: 
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Fotocollage 2: 
 
 

 
 

 
 
 
 


