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Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ 
metod  
 
Studie med döva och hörselskadade ungdomar  
på svenska och svenskt teckenspråk 

Vi är en grupp fast två ändå 
Under läsåret 2007/2008 genomfördes på riksgymnasiet för döva och hörselskadade 
(RGD/RGH) i Örebro projektet Vi är en grupp fast två ändå. Projektet genomfördes av 
Örebro universitet i samarbete med Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda 
barn (DHB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Hörselskadades Riksförbund (Hrf), 
Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU), Riksgymnasierna för 
döva (RGD) och för hörselskadade (RGH).  

Det övergripande syftet med studien har varit att lyfta fram hörselskadade och döva 
ungdomarnas erfarenheter från skolan, men också deras idéer, önskningar och visioner. 
Målet har varit att öka ungdomarnas delaktighet i studien genom att ge dem möjlighet att 
kommunicera på det språk de själva ansett sig vara mest bekväma med – svenska eller 
svenskt teckenspråk. Ungdomarna har i samtliga delstudier i projektet kunnat välja vilket 
språk de önskat kommunicera på. Syftet med den här delrapporten är dels att beskriva de 
tvåspråkiga forskningsmetoder som använts och dels att reflektera över betydelsen av att 
genomföra studier där brukares delaktighet spelar en central roll i formulerandet av vilka 
frågeställningar som är centrala.  

Tidigare har resultat från projektet redovisats i rapporterna Vi är en grupp fast två ändå. 
Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, 2008; Sammanfattning 
av Vi är en grupp fast två ändå, 2008 och Därför går jag inte till skolan, 2008. Den senare 
rapporten innehåller intervjuer med några ungdomar om ofta skolkar. Från projektet 
kommer att publiceras ytterligare rapporter. 
 

Hörselskadad eller döv 
En hörselskada kan enligt WHO vara en fullständig eller partiell förlust av förmågan att 
höra på ena eller båda öronen (WHO, 2008). Hörselskadan kan beskrivas som lätt, måttlig, 
grav eller fullständig (mild, moderate, severe, profound). I den här studien utgår vi inte 
från audiologiska mätningar för att definiera vem som är hörselskadad eller döv utan istäl-
let gör vi det utifrån ungdomarnas skol- och språkval dvs. de som går på RGH beskrivs 
som hörselskadade och de som går på RGD som döva. De som går på RGH undervisas på 
talad svenska med hörselteknisk förstärkning och de som går på RGD på svenskt tecken-
språk. Ett undantag är dock ungdomar som är språkstörda och kan gå på RGH även om de 
är hörande. De ingår inte i den aktuella studien eftersom de har en annan typ av funktions-
nedsättning. 
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Bakgrund 
I Örebro finns alltså riksgymnasier för landets döva och gravt hörselskadade ungdomar 
samt ungdomar som är hörande eller hörselskadade men har en språkstörning. Eleverna på 
riksgymnasierna undervisas i klasser med mellan 3 - 16 elever. De är lokalmässigt placera-
de på fyra olika gymnasieskolor – Risbergska skolan, Tullängsskolan, Virginska skolan 
och Kvinnerstaskolan – där det också går hörande elever i den reguljära gymnasieskolan. 
De elever som tidigare gått i de regionala specialskolorna för döva och hörselskadade har 
gått 10 år i skolan. Av tradition har de sedan kunnat fortsätta med att gå fyra år på riks-
gymnasiet. I en övergångsperiod har framförallt hörselskadade ungdomar kunnat gå tre år 
på gymnasiet medan nästan samtliga döva ungdomar gått fyra år. Nu kan dock även döva 
elever på en av de fyra gymnasieskolorna där RGD/RGH finns välja att gå tre år. Eleverna 
kommer till riksgymnasiet med mycket varierad skolbakgrund. De har socialt och språkligt 
olika erfarenheter med sig från den typ av skolmiljö, som de vuxna i deras omgivning kon-
struerat och bestämt och de skulle befinna i (Dencik, 2005). Den kan ha varierat mycket 
när det gäller språk, tid, plats och tillsammans med vilka jämnåriga. Någon omfattande 
kunskap om hur olika s.k. struktureringsrum påverkar ungdomarnas lärande och tilltro till 
sin förmåga att klara av det sociala samspelet med jämnåriga och vuxna, sina nuvarande 
studier och framtida högre studier finns inte. Det som däremot är känt är att bara 10–15 
procent av de hörselskadade gymnasieeleverna går vidare till högskolan mot 49 procent av 
alla elever (Hrf: s årsrapport, 2005).  
 

Från forskningsobjekt till medaktör 
Från intresseorganisationernas horisont har under 2008 uttryckts en vilja till ökad delaktig-
het i forskning om funktionsnedsättning. Flera projekt och seminarier arrangeras med fo-
kus på relationen mellan forskning och brukare (Duckett & Pratt, 2007; NNDR, NHV och 
NSH, 2008; www.hso.se). Argumenten för ökad delaktighet från brukarnas sida i den 
forskning som bedrivs har kunnat vara att den traditionella forskningen inte lyckats stödja 
funktionsnedsatta i kampen för lika rättigheter och ett fullödigt medborgarskap eller att 
man vill öka forskningens tillgänglighet och användbarhet för brukarna (French & Swain, 
1997; NNDR, NHV och NSH, 2008).  

Participatorisk forskning eller forskning med ökad delaktighet  har enligt French & 
Swain (1997) sina sociala och historiska rötter i den kvalitativa forskningsmetodologin 
medan den emancipatoriska  eller frigörande forskningen kan sägas ha sina rötter i Paulo 
Freires arbete (1972). Den frigörande forskningen går längre än till att funktionsnedsatta 
bara skall inkluderas i forskningen. Forskningen omformuleras till att vara ett företag med 
politiska intressen som arbetar med att identifiera och undanröja strukturella barriärer som 
missgynnar funktionsnedsatta både inom forskningsprojektet och utanför detta (Duckett & 
Pratt, 2007). Den emancipatoriska forskningen har historiskt en koppling till ’disability 
movement’ alltså till den aktivistiska handikapprörelsen (French & Swain, 1997).  

Den svenska handikapprörelsen driver med medel från Arvsfonden ett treårigt projekt, 
2008-2011, Från forskningsobjekt till medaktör med målet att fungera som ’en respekterad 
dialogpartner i forskarvärlden’. Handikappförbunden vill lyfta fram viktiga ämnen som det 
behöver forskas omkring. De vill påverka ’den samhällsinriktade forskningen så att den 
tydliggör de mekanismer som skapar funktionshinder’.  De vill vara med i hela forsknings-
processen ’från att ta fram forskningsämnen till att utvärdera resultat’ (se www.hso.se). 
Detta för att höja forskningens kvalitet, resultatens användbarhet och för att personer med 
funktionsnedsättningar inte skall ställas utanför samhället utan bli en del i utvecklingen.  
Det kan tolkas som att det 2008 finns både participatoriska förväntningar och emancipato-
riska inslag i den svenska handikapprörelsens aktivitet och engagemang. De här dimensio-
nerna i studien kommer att diskuteras senare i den här rapporten. 

http://www.hso.se/
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Tvåspråkighet 
Tvåspråkighet är ett annat begrepp som är centralt i studien. Med tvåspråkighet menar vi 
kommunikation på svenska och svenskt teckenspråk. Tvåspråkig är en person som någor-
lunda obehindrat behärskar minst två språk och kan betrakta båda språken som sina. Teck-
enspråket har inget skriftspråk så för döva kan tvåspråkigheten innebära kommunikation på 
svenskt teckenspråk och på skriven svenska. För hörselskadade och för ungdomar med 
Cochleaimplantat (CI) kan det vara talad och/eller skriven svenska samt svenskt tecken-
språk. Enskilda individer kan i olika situationer och utifrån olikheter i hörselskada och 
hjälpmedel alltså växla mellan de två språken svenska och svenskt teckenspråk. Vi har i 
studien använt begreppen förstaspråk och andraspråk och då menat att förstaspråk är det 
språk du i första hand oftast väljer att kommunicera på och som ligger närmast dig kun-
skapsmässig och känslomässigt även om språkvalet kan växla i olika situationer beroende 
på miljö, situation och vem du vill kommunicera med. I studien har vi varit angelägna om 
att låta ungdomarna välja språk för att inte språket skulle vara hindrande för en så god 
kommunikation som möjligt. De projektmedarbetare som arbetat med att samla in studiens 
empiri har därför haft god kunskap i båda språken och även kunnat översätta svar på 
svenskt teckenspråk till skriven svenska och tvärtom. De har också kunnat presentera och 
diskutera resultaten på båda språken. 
 

Delaktighet 
Ytterligare ett begrepp som är centralt i studien och som påverkat studiens design på olika 
sätt är begreppet delaktighet. Studien har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan 
representanter för brukarorganisationer, professionellt verksamma på skolorna och forskare 
på universitet. Studien kan beskrivas som en participatorisk studie eller uttryckt på ett 
annat sätt, en studie där brukare i olika åldrar och på olika sätt varit delaktiga i att 
tillsammans med forskare och praktiker planera och genomföra studien. Det kan också 
beskrivas som en studie som genomförts av brukare men i olika roller som forskare, 
projektledare och deltagare i en referensgrupp. I den här rapporten beskrivs hur samarbetet 
lagts upp dvs. hur brukarmedverkan skett i planeringen och genomförandet av studien men 
också i utvecklandet av metoder för att öka de hörselskadade och döva ungdomarnas 
delaktighet vid insamlandet av studiens empiri. Med brukare menar vi individer som har 
erfarenhet av situationen för döva och hörselskadade ungdomar. Det kan vara att själv vara 
hörselskadad eller döv eller att vara förälder till ett dövt eller hörselskadat barn.  

Delaktighet kan definieras som ’involvement in a life situation’ (ICFCY s12) och kan 
förstås både ur ett objektivt och subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet kan 
beskriva om individen rumsligt har tillgång till en arena och det subjektiva om individen 
själv upplever sig vara delaktig. Det kan finnas barriärer som skapar problem, svårigheter 
eller hinder för individens delaktighet i olika livssituationer. De barriärerna kan vara 
fysiska eller juridiska och styrda av olika regler. De kan också vara sociala, kulturella eller 
kommunikativa. De senare har vi i den här studien för ungdomarnas del på olika sätt 
försökt överbrygga.  

Några forskare som arbetat med att utveckla en fördjupad förståelse av begreppet 
delaktighet är Björck-Åkesson och Granlund (2004) och Jansson, Nordström och 
Thunstam (2007). I den aktuella studien har vi utgått från Jansson m.fl. sätt att definiera 
delaktighet. Vi menar att delaktighet är när ungdomarna på basis av sitt eget val kan delta i 
studien på ett sätt som inte begränsas av fysiska, sociala eller kommunikativa barriärer. 
Ungdomarnas delaktighet kan ha ett emancipatoriskt inslag. 
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Barns rättigheter 
Projektet kan sägas ha ett socialpedagogiskt perspektiv som ligger i linje med FN:s barn-
konvention. FN: s barnkonvention (UD info, 2006) syftar till att stärka skyddet för det en-
skilda barnet och antogs i november 1989. Med barn menas i konventionen personer under 
18 år. Varje barn utan undantag har rätt att få del av sina rättigheter. Inget barn får diskri-
mineras och barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som berör barn. Barnet ska ges 
möjlighet till en så bra utveckling som möjligt och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter 
som också ska visas respekt. I mars 2007 antogs en annan konvention som berör funk-
tionsnedsatta barns rättigheter - Konventionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning (United Nations, 2006)1. Konventionen ratificerades av Sveriges riksdag den 
13 november 2008. Konventionen syftar till att stärka funktionsnedsatta personers rättighe-
ter och anknyter till barnkonventionen (UD informerar, 1996:2). Konventionen poängterar 
att barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som barn utan funktions-
nedsättning. De ska inte exkluderas från det vanliga skolsystemet på grund av sin funk-
tionsnedsättning. Målet är istället att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 
inkluderas på lika villkor som andra barn och ungdomar. Samtidigt säger konventionen att 
barn i behov av teckenspråk ska erbjudas utbildning på det språk som är bäst lämpat för 
barnets utveckling. I båda konventionerna finns ett starkt inslag av att förhindra diskrimi-
nering och att ge alla barn och ungdomar samma rättigheter. Det betonas också att barn 
skall ges röst och höras. Det gäller även för ungdomar med ett kommunikationshandikapp. 
Det kan tolkas som att det i linje med Barnkonventionen och konventionen för personer 
med funktionsnedsättning så måste metoder för att höra döva eller hörselskadade barn och 
ungdomar utvecklas liksom för andra grupper av ungdomar med funktionsnedsättning.  
 

Tidigare forskning med teckenspråkig version av frågeformulär 
Användning av datorer och inte bara papper och penna eller av ansikte mot ansikte 
intervjuer och observationer för att samla in data till olika samhällsvetenskapliga och 
medicinska studier har fått en dramatisk ökning under senare år. Det sker en utveckling av 
forskningsmetoder med användning av modern teknik t.ex. webbenkäter, enkäter via sms, 
observationer genom videoinspelningar, men också visualisering på annat sätt. Utveck-
lingen gäller både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder men även av 
behandlande insatser.   

Det sker på några platser i världen försök att utveckla instrument för datainsamling från 
döva och gravt hörselskadade där datateknikens nya möjligheter till visualisering används, 
inte minst för att kommunicera på teckenspråk eller som i den aktuella studien på både 
svenskt teckenspråk och skriven svenska. 

Tidigare forskning om döva och gravt hörselskadade ungdomars psykiska hälsa har till 
stor del behäftats med frånvaro av instrument som ungdomarna på ett säkert sätt kunnat 
förstå (Cornes, Rohan, Napier, 2006; Gerich & Lehner, 2006). Det har inte funnits fråge-
formulär på teckenspråk och döva ungdomar kan därför ha haft svårigheter att förstå in-
struktioner och frågor eftersom svenska är deras andra språk. Svenska kan vara gravt hör-
selskadade ungdomars första språk, men för dem kan teckenspråket på olika sätt fungera 
som stöd eller alternativt språk att kommunicera med i olika situationer. Ett frågeformulär 
på teckenspråk och skriven svenska dvs. ett tvåspråkigt frågeformulär kan alltså öka både 
döva och hörselskadade ungdomars möjlighet att förstå innebörden i och därmed också 
svara på de frågor som ställs.  

Ett för döva och hörselskadade anpassat instrument från Nederländerna är Youth Self-
Report for Ages 11-18 (YSR). YSR innehåller frågor som berör social kompetens och även 
                                                 
1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
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en lista med specifika beteendeproblem (Van Eldik, 2005). En version av det här 
frågeformuläret (YSR) har även använts i en interaktiv CD-ROM version på australiensiskt 
teckenspråk (Auslan). YSR är alltså ett ofta använt instrument som i sin standardversion 
finns som ett skrivet formulär, men det har alltså även utvecklats teckenspråkiga versioner 
Cornes m.fl. (2006).  En videobaserad dataassisterad självadministrerad intervju (CASI) 
har också introducerats och arbetats fram för döva vuxna (Gerich & Lehner, 2006), men 
även andra instrument har arbetats fram i teckenspråkiga versioner. De döva och gravt 
hörselskadade ungdomarna på riksgymnasiet i Örebro har tidigare besvarat ett 
frågeformulär, där de även fått frågorna om sin psykiska hälsa och om de utsatts för 
övergrepp på teckenspråk (Svedin m.fl., 2008).  

Svedins studie (2008) är en studie där erfarenheter för döva och hörselskadade 
ungdomar jämförs med erfarenheter för hörande jämnåriga. Studien gav delvis andra 
resultat än de förväntade med utgångspunkt från tidigare internationell forskning inom 
fältet. Tidigare forskning har visat på en ökad risk för döva och hörselskadade ungdomar 
att utsättas för sexuella övergrepp. De döva och gravt hörselskadade ungdomarna i den 
svenska studien var mindre utsatta för de mindre allvarliga formerna av sexuella 
övergrepp. Å andra sidan var döva och hörselskadade ungdomar, speciellt pojkar, mer 
utsatta för penetrerande övergrepp än hörande jämnåriga. Deras rapporterade psykiska 
hälsa var inte sämre än de hörande ungdomarnas utom när det gällde social kapacitet, men 
deras självbild var lägre speciellt när det gällde sådant som kunde relateras till deras 
hörselskada.  Det här kan tolkas som att möjligheten att få frågorna på teckenspråk kan 
leda till att en ny bild tecknas av de döva och gravt hörselskadade ungdomarnas svar. Svar 
som då kan vara mer relevanta eftersom ungdomarna förstått frågorna. Svaren kan förstås 
också bli olika jämfört med tidigare rapporter i forskningen av ett flertal andra skäl som 
har att göra t.ex. med skydd och stöd.  

En studie genomfördes av Cornes m.fl. (2006) för att kontrollera vilken effekt den 
tecknade versionen av frågeformuläret hade kontra den skriftliga versionen av samma 
frågeformulär när det gäller förekomst av psykopatologi bland döva ungdomar. Tjugonio 
pojkar och 25 flickor som var döva eller gravt hörselskadade från Australien deltog i en 
studie av den australiensiska interaktiva versionen av YSR. Parallellt deltog även deras 
föräldrar och fyllde i en checklista (Child Behaviour Checklist) och även deras lärare 
fyllde i ett frågeformulär (Teacher’s Report Form). Studien visade en jämförbar 
tillförlitlighet för den interaktiva versionen som för standardversionen. Den interaktiva 
versionen visade på signifikant högre förekomst av emotionella och beteendeproblem för 
de döva ungdomarna (42,6 procent) jämfört med när den skriftliga versionen (21,4 procent) 
användes. När den skriftliga versionen användes bland de döva ungdomarna motsvarade 
deras resultat det som var bland ungdomar i allmänhet i Australien (18,9 procent). Siffran 
blev alltså högre bland de döva ungdomarna när de fick frågorna på sitt förstaspråk än när 
de fick dem på sitt andraspråk. Enligt den interaktiva versionen så var det mycket vanligt 
att döva ungdomar var tillbakadragna/deprimerade (OR=6,5), hade somatiska problem 
(OR=4,8). Även sociala problem förekom mycket oftare (OR=8,3) bland döva och gravt 
hörselskadade än bland andra ungdomar. Den skillnaden fanns däremot inte alls när det 
gällde uppmärksamhetsproblematik (OR=1,1) eller normbrytande beteeende (OR=1,5). 
Sammanfattningsvis kan man säga att den interaktiva versionen var tillförlitlig, mer 
accepterad och visade på högre förekomst av problematik än när man använde den skrivna 
verionen av frågeformuläret. Cornes m.fl, (2006) menade att kliniskt verksamma måste 
vara medvetna om att den skriftliga versionen av bedömningsinstrumentet kan ge ogiltiga 
resultat och kan underskatta nivån på störningen särskilt när det gäller emotionella 
problem. Den här studien visar alltså på ett klart behov av att utveckla frågeformulär så att 
det även finns en interaktiv version för att svaren skall bli relevanta. 
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Betydelsen av att använda sitt förstaspråk för att kunna förstå frågorna har vi tagit fasta 
på i den aktuella studien. Vi har också menat att det är viktigt att ungdomar i öppna frågor 
kan svara på teckenpråk eller skriven svenska och har därför utvecklat ett webbaserat 
frågeformulär med en teckenspråkig version och en skriftspråkig version. Det innebar att 
de flesta eleverna kunde svara på sitt förstaspråk eller det språk de kände sig bekväma 
med. Det finns i gruppen av döva och gravt hörselskadade en överrepresentation av barn 
som själva invandrat eller har föräldrar som invandrat. Det betyder att de hemma kan ha 
ytterligare ett annat talat språk eller tecknat. De aktuella ungdomarna kan altså befinna sig 
i en mycket komplex språklig situation. 

Vi har i den aktuella studien inte använt YSR utan konstruerat ett frågeformulär, som 
utgått från ett frågeformulär som tidigare använts i studier med ungdomar som bor i 
området, Liv & Hälsa Ung 2005; 2007 Örebro län och motsvarande frågeformulär från 
Västmanlands län. Liv & Hälsa Ung, 2004 har använts i en totalstudie av ungdomar i den 
vanliga grundskolan och gymnasieskolan. Det finns alltså för den aktuella studien resultat 
att jämföra med. Det aktuella frågeformuläret har anpassats för döva och gravt  
hörselskadade ungdomars sociala situation när det gäller tex boende. Fråge-formuläret kom 
att finnas i en webbversion på skriven svenska och på teckenspråk. Det nya i den här 
studien var alltså att ungdomarna själva kunde välja om de ville ta del av frågorna på 
skriven svenska eller teckenspråk. De kunde också välja om de ville svara på skriven 
svenska eller teckenspråk. De flesta frågorna hade dock kryssa i alternativ som svar. I 
frågeformuläret fanns även några öppna frågor där ungdomarna kunde berätta genom att 
skriva ett svar eller berätta på teckenspråk. Även i den aktuella studiens kvalitativa del dvs. 
intervjuer med ungdomar och personal samt fokusgrupper sk PI-intervjuer har både 
svenska och svenskt teckenspråk använts. Deltagarna har alltså själva kunnat välja språk 
och växla mellan språken. 

 

Metod 

 

Studiens design 
I studien, som rör ett i stora delar outforskat område, är det av intresse att utforska varia-
tionen i ungdomarnas erfarenheter, men också frekvenser av olika variabler. Det här är en 
studie där vi använt både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi har samlat in det empi-
riska materialet genom individuella djupintervjuer, fokusgrupper (PI-intervjuer), observa-
tioner, intervjuer i samtalsform med skolpersonal och tolkar samt en webbaserad två-
språkig enkät. Ungdomarna har också fått rita skolinjekartor. Intervjuer med ungdomar och 
personal har först genomförts och därefter har frågorna till den tvåspråkiga webbenkäten 
formulerats. Det har varit värdefullt att göra arbetet i den ordningen eftersom vi på så sätt 
fått större möjlighet att formulera relevanta frågor till webbenkäten. 

Projektet är, som tidigare nämnts, tvåspråkigt. Det innebär att studiens samtliga moment 
har genomförts på svenskt teckenspråk och/eller svenska. I projektet har använts både kva-
litativa och kvantitativa metoder. Det är alltså även ett ’Mixed method’ - projekt. Med 
’mixed method’ menas  

research in which the investigator collects and analyzes data, integrates 
the findings, and draws inferences using both qualitative and quantita-
tive approaches and methods in a single study or program of inquiry 
(Journal of Mixed Method, 2008) 
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I projektet har genomförts metodutveckling både när det gäller kvalitativ och kvantitativ 
metod utifrån att arbeta med ökad visualisering, men också med tvåspråkig kompetens och 
kulturkompetens för att öka ungdomarnas delaktighet. Det finns i studien två eller snarare 
tre olika spår som alla förhoppningsvis har samverkat till att stärka ungdomarnas delaktig-
het och med det också deras möjlighet att få göra sin röst hörd. Projektplaneringen genom-
fördes i samarbete mellan brukare, praktiker och forskare. Detta kom förhoppningsvis att 
stärka relevansen i vilka frågor som ställdes till ungdomarna. Vi utgick också från att ung-
domarna skulle kunna använda sitt första språk. Kommunikation är ett ömsesidigt samspel 
och det innebar att de som skulle genomföra intervjuerna måste ha en språklig kompetens 
både i svenska och svenskt teckenspråk för att ge ungdomarna möjlighet att välja det språk 
de var bekvämast med. Detta för att överbrygga det som annars brukar vara ett kommuni-
kativt hinder. De medarbetare som samlade in empirin var själva döva eller hörselskadade 
vilket innebar att de både hade en språklig och kulturell kompetens. 
 

Modell för studiens organisering 
 
1. Samarbete i genomförandegrupp, projektgrupp och generationsöverskridande konsulta-
tiv referensgrupp  
De som arbetat med projektet i en genomförandegrupp har varit en forskare/handledare 
från Örebro universitet och medarbetare som även kallats för delprojektledare eller 
forskare. De har alla på olika sätt haft personliga erfarenheter från den aktuella situationen 
som fd elever eller förälder till elever på skolorna. En av medarbetarna i 
genomförandegruppen är döv, två gravt hörselskadad och en hörande. De har antingen 
svenska eller svenskt teckenspråk som förstaspråk. Teknisk assistans har getts av en 
medarbetare som är döv. En av forskarna är erfaren forskare och de andra har efter 
avslutad akademisk grundutbildning i socialt arbete, pedagogik, psykologi viss erfarenhet 
av projektarbete. Det har alltså funnits en brukarkompetens och språklig komptens men 
också en tvärvetenskaplig kompetens inom genomförandegruppen.  

Projektgruppen har bestått av projektledare från två intresseorganisationer, skolledare, 
handledare från Örebro universitet och forskare som i den här rapporten även kallats för 
projektmedarbetare eller delprojektledare. Gruppen har träffats ca en gång i månaden.  

I den konsultativa referensgruppen, som också kan kallas för brukargruppen, har repre-
sentant från Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Sveriges Dövas 
Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Hör-
selskadade, Gymnasieförvaltningen, RGD/RGH, Örebro kommun samt Örebro universitet 
ingått. I gruppen har ingått både vuxna och ungdomar och alltså varit generationsöverskri-
dande. Gruppen har också varit gränsöverskridande mellan praktik, vetenskaps- och bru-
karperspektiv. Fyra möten har genomförts med den konsultativa referensgruppen.  
 
2. Språk och kulturkompetens hos forskarna  
Samarbetet mellan brukare, forskare och praktiker har i sin tur lett till att tvåspråkighet vid 
insamling av empiri samt kulturkompetens hos forskarna betonats. Detta för att öka de 
deltagande ungdomarnas möjlighet att ta del av frågor och ge svar på det språk 
ungdomarna kände sig mest bekväma med och därmed öka deras delaktighet.  
 
3. Visualiserade forskningsmetoder  
Ambitionen att öka ungdomarnas delaktighet har också lett till att kreativa moment och 
olika uttryckssätt varit ett inslag i de forskningsmetoder som använts och att flera olika 
typer av forskningsmetoder använts och utveckats.  
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4. Etiska överväganden 
Studiens uppläggning har etiskt granskats av den regionala etikprövningsnämnden och de 
rekommendationer som getts har följts. 
 
5. Brukarkonsulter 
I arbetet med analys, tolkning och presetation av resultaten har deltagare i 
referensgrupperna av och till konsulterats eller informerats. Samtidigt har 
genomförandegruppen arbetat självständigt och har ansvar för hur studiens resultat tolkats 
och presenterats. 
 
6. Användning av resultaten 
Referensgruppen bidrar tillsammans med projektgruppen i att sprida studiens resultat 
tillbaka till ungdomarna och på en vidare professionell och politisk arena. 
 
I studien har vi försökt få en relevant bild av helheten, men också fördjupad kunskap inom 
särskilda delar av de döva och hörselskadade ungdomarnas vardagsverklighet och visioner 
om framtiden. I den här rapporten har studiens metodfrågor belysts.  
 

Specifika frågeställningar  
• Hur har studiens individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer respektive enkät ge-

nomförts? 
 

• Vilken betydelse kan det ha för studiens resultat att den genomförts så att ungdo-
marna kunnat välja att ta del av frågorna respektive svara/berätta på sitt första 
språk? 

 
• Hur har studiens validitet respektive reliabilitet påverkats av att ha varit tvåspråkig? 

 
• Hur har studien påverkats av samarbetet mellan forskare och representanter från in-

tresseorganisationer dvs. brukare? 
 

Urval  
Läsåret 2007/2008 gick sammanlagt 436 ungdomar på riksgymnasiet. Det var 230 på RGD 
och 206 på RGH. Studiens intervjuare mötte 234 av de 436 eleverna i gruppintervjuer och 
individuella intervjuer. 25 elever har intervjuats individuellt och 209 har medverkat vid PI-
intervjuer. I studien har även 95 elever besvarat en webbaserad tvåspråkig enkät.  

Av de 25 intervjupersonerna har 19 tidigare gått i specialskola, varav 4 gick sina första 
skolår i grundskola. Tre av de 25 intervjupersonerna har gått i en kommunal hörselklass 
och 2 har gått i grundskolan hela tiden före gymnasiet. 

Till Örebro kommer minst 70 procent av alla döva tonåringar i Sverige (DeCaro, Mud-
gett-DeCaro & Dowaliby, 2001). De kommer från hela landet och har tidigare framförallt 
gått i de regionala specialskolorna. De hörselskadade ungdomarna tillhör en större grupp 
med mer varierad skolbakgrund. De kan t.ex. ha gått i specialskolan eller i den reguljära 
grundskolan individuellt integrerad eller i hörselklass. De hörselskadade ungdomarna som 
går på RGH kommer även de från hela landet.  

Idag får ca 90 procent av de barn som föds döva Cochlea implantat (CI) och flera av 
dem finns idag på riksgymnasiet. De kan gå i dövklass eller i hörselklass. Vi har i studien 
valt att kalla dem döva respektive hörselskadade utifrån vilken typ av klass de valt att gå i.  
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På RGH går även elever med språkstörning. De kan vara hörande. Eftersom de har en 
annan typ av funktionsnedsättning har de inte ingått i studien, men enstaka elever med 
språkstörning kan trots det finnas med i PI-intervjuerna. De ingår däremot inte i djupinter-
vjuerna.  
 

Bortfallsanalys  
Det finns i studien ett bortfall av de elever som skolkar mest eller har svårt av andra skäl 
att vara i skolan. Huvudstudien har därför kompletterats med en uppföljande intervjustudie 
med tre ungdomar som ofta skolkar. Med dem har det genomförts individuella djupinter-
vjuer. Den uppföljande intervjustudien presenteras i rapporten Därför går inte jag till sko-
lan Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk. I studien 
finns ett rikhaltigt och omfattande kvalitativt med drygt hälften av eleverna på riksgymna-
siet. Däremot när det gäller den kvantitativa webbaserade delstudien finns det ett material 
större bortfall. Sammanlagt erbjöds 174 elever att svara på den webbaserade enkäten. Av 
dem deltog 95. Urvalet av vilka elever som erbjöds att svara på frågeformuläret styrdes av 
till vilka elever vi hade tillgång till mailadresser. Det var knappt hälften av eleverna och av 
dem svarade i sin tur 55 %. Att ha tillgång till elevernas mailadresser var en nödvändighet 
eftersom studien var webbaserad och tillgång till dator och nätanslutning var nödvändig för 
att kunna svara på frågeformuläret.  

Vi kunde inte få tillgång till elevernas mailadresser via skolans administration utan ord-
nade två informationsmöten på varje skola för eleverna om att den webbaserade studien 
skulle ske. Riksgymnasierna finns, som tidigare nämnts, på fyra skolor med RGD respekti-
ve RGH klasser på varje skola. Ett informationsmöte hölls för RGD elever och ett för RGH 
elever på varje skola dvs. sammanlagt åtta informationsmöten. Informationen gavs då på 
teckenspråk för RGD eleverna och på svenska för RGH eleverna. RGH eleverna kunde 
också få förtydligande på teckenspråk om så önskades. Knappt hälften av eleverna deltog i 
informationsmötena och lämnade sina mailadresser för att vi senare skulle kunna kontakta 
dem och skicka dem frågeformuläret. De elever som inte deltog i informationsmötena var 
de elever som hade andra aktiviteter inplanerade, men också de ungdomar som den aktuel-
la dagen var sjuka eller skolkade. Studien genomfördes i slutet på terminen då en mängd 
andra aktiviteter också pågick.  

Vi fick mailadresser till elever på alla fyra skolorna och därmed till elever på olika typer 
av program och i alla årskurser. De elever vi fått mailadresser till men som inte svarade 
fanns spridda över de fyra olika skolorna och i de olika årskurserna. Det kan huvudsakli-
gen ha påverkats av slumpmässiga förhållanden som inte på ett systematiskt sätt bör ha 
gjort att de svar vi fått har en bias. Ungdomar som informationsdagen var sjuka eller hade 
andra inplanerade aktiviteter som omöjliggjorde deltagandet kan vara från alla grupper. De 
ungdomar som skolkade den aktuella dagen kan befinna sig i en mer problematisk situation 
än andra ungdomar vilket den uppföljande studien visade. Samtidigt har den kvalitativa 
delen av studien också visat att det finns en skolkkultur på skolorna som leder till att alla 
ungdomar ibland skolkar.  

Eleverna kunde välja att svara på enkäten vid vissa tider i skolans datasalar eller i hem-
met om de hade dator och uppkoppling mot nätet. I datasalarna hade avskärmning mellan 
de olika datorerna och deras kameror ordnats för att undvika att en elev kunde se den and-
res svar om eleven ville svara på teckenspråk. Ingen elev valde dock att ge sitt svar på 
teckenspråk. 

Att svarsfrekvensen inte blev högre kan alltså bero på flera orsaker. Någon systematisk 
bias mer än att ungdomar som befinner sig i en problematisk situation och ofta skolkar 
sannolikt till stor del också tillhör studiens bortfall har vi inte funnit. En annan del i 
bortfallet kan vara ungdomar som varit stressade i terminsslutet. För dem kan det 
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webbaserade frågeformulärets långsamhet också bidragit till att de inte tagit sig tid att 
svara. De elever som svarat går på fyra olika skolor med olika typer av program dvs 
teoretiska program på några skolor och praktiska program på andra skolor. Mellan 40-57 
procent av eleverna på de olika skolorna har svarat. Det finns alltså en spridning av svaren 
på skolorna och därmed på de olika programmen. De aktuella svaren även på den 
webbaserade enkäten bör innehålla en stor variation och kunna teckna en förhållandevis 
god bild av elevernas situation. 

 

Inomkulturell och språklig kompetens i forskargruppen 
Intervjuerna med de döva ungdomarna har gjorts på teckenspråk av en medarbetare som 
själv är döv. Intervjuerna med de hörselskadade eleverna har gjorts av en medarbetare som 
själv är gravt hörselskadad och tvåspråkig. De forskare som är hörande och har inte gjort 
intervjuer utan fungerat som handledare eller genomfört analyser av det insamlade empi-
riska materialet. Forskarna som genomfört empiriinsamlingen i fältstudien har alltså kun-
nat kommunicera obehindrat med de ungdomar som deltagit i studien. Det har i forskar-
gruppen funnits både en inomkulturell och en språklig kompetens. I fokus-
gruppsintervjuerna har båda fältforskarna deltagit och intervjuerna har haft en tvåspråkig 
karaktär så att deltagarna kunnat välja språk. Utgångspunkten har dock varit att fokus-
grupper med döva ungdomar har skett på teckenspråk och med gravt hörselskadade på ta-
lad svenska. Enkäten, som genomförts på webben, har varit tvåspråkig dvs. både frågor 
och svar har kunnat tas del av och ges på svenska alternativt svenskt teckenspråk. De två 
medarbetare som samlat in studiens empiri har även varit de som ställt frågorna på tecken-
språk i den webbaserade enkäten. 

Det här leder till en kort reflektion om betydelsen av att växla mellan två språk och 
kulturer. Det vanliga i den mesta forskning som genomförs är att deltagarna kommunicerar 
på sitt första språk när de tar del av och besvarar olika frågor. Den aktuella studien har 
alltså i det avseendet inneburit en normalisering av kommunikativa dimensioner i 
undersökningssituationen och därmed ökat möjligheten att få relevanta svar på frågorna. 
Till detta skall läggas att i teckenspråket finns inget skriftspråk.  

I studien har också använts såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningsmetoder 
dvs både individuella intervjuer, intervjuer i grupp, observationer och enkäter. Olika 
forskningsmetoder kan ge svar på olika typer av frågor men kan också ge olika svar på 
samma fråga. De intervjuer som genomförts på teckenspråk har senare i 
forskningsprocessen översatts till svenskt skriftspråk. Översättningen har gjorts av den som 
genomförde intervjun och har sedan kontrollerats av en annan projektmedarbetare. Trots 
den här noggrannheten finns det ändå en risk att nyanser och valörer i språket gått förlorat. 
När det gäller den webbaserade enkäten där frågorna presenterades både på skriven 
svenska och på svenskt teckenspråk har ungdomarna själva till viss del kunnat kontrollera 
översättningen. Den tycks ha varit korrekt däremot har ordningen av svarsalternativen vid 
en fråga presenterats i olika ordning, vilket kan ha lett till ökad risk för felsvar på frågan. 
Den har därför uteslutits. 

Individuella djupintervjuer med döva och hörselskadade ungdomar 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att kunna beskriva variationen i ungdo-
marnas erfarenheter. Studien har en explorativ, dvs. en utforskande, uppgift eftersom det i 
dagsläget finns mycket begränsad kunskap inom det aktuella området. De individuella in-
tervjuerna har följt en intervjuguide som behandlar sex kategorier. Dessa kategorier har 
formulerats i samarbete med referensgruppen. 
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1. Utbildning: Hur upplevs utbildningens längd och kvalitet, samt tillgängliga valmöjligheter? 
2. Språk och kommunikation: Hur fungerar kommunikationen i undervisningen och skolmiljön? 
3. Social miljö: Hur är det sociala klimatet på de aktuella skolorna? 
4. Tolk/Hörseltekniska hjälpmedel: Hur fungerar tolkanvändningen/de hörseltekniska hjälpmedlen i 

undervisningen?  
5. Förväntningar och förberedelser inför skolstarten vid RGD/RGH.  Vad förväntas ungdomarna 

kunna innan de börjar på RGD/RGH? Hur förbereds ungdomarna för studietiden på gymnasiet?  
6. Framtidstro: Hur ser tron på framtiden ut när det gäller arbete och fortsatta studier? 

 
Ungdomarna som intervjuats har också fått rita en Skollinjekarta. Det innebar att deltagar-
na i intervjuerna fick rita på två tidslinjer, en med årskurserna 1 - 10 i grundskolan/special-
skolan och en med läsåren 1 - 4 på RGD/RGH (se bilaga 1). Deltagarna fyllde sedan i vilka 
skolformer de gått i samt ritade ett glatt, argt, ledset eller neutralt ansiktsuttryck vid varje 
skolår. Genom dessa ansiktsuttryck visualiserades deltagarens upplevelse och erfarenhet av 
sin skoltid. Utifrån den visualiserade beskrivningen av skoltiden fördes så en diskussion 
mellan deltagarna och intervjuaren om det emotionella innehållet och de praktiska erfaren-
heterna från skolan.  

Vad som framgår rent översiktligt är att eleverna som går på RGH mått något sämre 
under deras högstadietid än vad eleverna som går på RGD gjort. Eleverna som går på RGD 
har en större spridning när det gäller skolår då de mått som sämst under tiden på special-
skolan. Dock baseras dessa fakta på 25 intervjupersoners skollinjekartor och bör därför 
beaktas med försiktighet. När det gäller gymnasietiden har enbart en av de 25 intervjuper-
sonerna ritat en sur gubbe och med det markerat en negativ känsla vid ett av läsåren på 
RGD/RGH, övriga elever har ritat antingen glada eller neutrala gubbar vid alla läsår. 

Vi återkommer till intervjuerna i ett senare avsnitt där validitet och reliabilitet diskute-
ras. I den här rapporten kommer PI-intervjuerna och webbenkäten att ges större uppmärk-
samhet pga. att det är metoder där det i än högre grad skett en metodutveckling. 

Bakgrund och utveckling av metoden PI-intervju 
För att genomföra intervjuer individuellt och i grupp har tre inslag av kreativa moment 
använts i den aktuella studien. De tre kreativa inslagen är ”Skollinjekarta”, ”Plus & minus” 
uppdrag, samt ”Framtidssol”. Skollinjekartan har, som ovan nämnts, använts i de individu-
ella djupintervjuerna. De övriga två är en del i PI-intervjuerna. Inspiration har hämtats från 
en norsk deltagandemodell för att utveckla metoden. Den benämndes ”Höringar” och an-
vändes första gången i Sverige 2005 av Rädda Barnen (se Rädda Barnen, 2005). Rädda 
Barnen redovisade resultat från höringar i den nationella handlingsplanen för den sociala 
barn- och ungdomsvården (SOU 2005:81). Rädda Barnen hade funnit att barnens egna 
röster om hur vården fungerat för dem saknades i utredningen trots att utredningen skulle 
präglas av andan i FN:s barnkonvention. Tillsammans med Forandringsfabrikken i Norge 
startade Rädda Barnen således ett projekt för att låta barn, som vid den aktuella tidpunkten 
var placerade i familjehem eller på behandlingshem, själva komma till tals. Höringar är en 
intervjuteknik som tagits fram för att barn och ungdomar ska stimuleras att beskriva sina 
tankar och åsikter så fritt som möjligt utan tolkning eller påverkan av vuxna. Metoden in-
nebar att man träffades vid två tillfällen under fyra timmar per gång och arbetade i små 
grupper om fem till åtta deltagare, samt två gruppledare. Vid dessa höringar fick ungdo-
marna på olika sätt formulera och presentera sina tankar och upplevelser kring hur det är 
att vara placerad, hur de blivit bemötta och vad de skulle vilja ändra på. Gruppledarnas roll 
vid höringarna var att på ett lyhört sätt presentera olika kreativa kommunikationsverktyg 
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som deltagarna kunde använda för att förmedla vad de tänkte och tyckte. Deltagarna gavs 
konkreta uppdrag utifrån vissa teman. Efter varje uppdrag samlades deltagarna och presen-
terade gruppvis sin produkt för varandra. Genom dessa diskussioner möjliggjordes feed-
back från de andra deltagarna. Utvecklarna av den här modellen menar att de flesta männi-
skor förmedlar mer när de kan berätta i grupp om vad de gjort. De menar att det av delta-
garna kan upplevas vara mindre obehagligt än att prata direkt om sitt eget liv. Kommunika-
tionsklimatet i höringarna ska vara sådant att deltagarna blir trygga och känner sig uppskat-
tade. Att tillåta humor, kaos och allvar under tiden är ledorden för höringarna. Grundtan-
ken med metoden var att se de unga deltagarna som experterna. Det var ungdomarna som 
definierade problemen, förmedlade erfarenheterna och själva kom med förslag på lösningar 
(Rädda Barnen, 2005). Tyngdpunkten i modellen låg även på att de budskap som de unga 
framfört under höringarna skulle presenteras för berörda beslutsfattare och makthavare i 
oredigerad form.  

Gabriella Yström och Elinor Brunnberg har sedan utvecklat metoden för att kunna an-
vändas i tvåspråkig kommunikation (Yström, 2007). Traditionella kvalitativa studier i Sve-
rige är baserade på talad och skriven svenska vilket lett till att underlaget i studier av hör-
selskadade barn och ungas situation väldigt sällan innehållit deras egna röster och erfaren-
heter. Med detta i åtanke fanns det därför ett behov av en modell för visuell informations-
insamling som var användbar i intervjuer med döva och hörselskadade ungdomar. Den 
metod som utvecklades var en fokusgruppsintervju på teckenspråk och talad svenska med 
kreativa inslag. 
 

Fokusgruppintervju med kreativa inslag – PI - intervju 
En fokusgruppintervju karaktäriseras av att en forskare intervjuar flera personer samtidigt. 
Ofta finns en observatör närvarande i rummet. De som intervjuas för själva ett samtal. In-
tervjuaren styr genom att ange samtalets fokus (Trost, 2004). I PI-intervjuerna startades 
fokusgruppsintervjun med ett kreativt moment där samtliga gruppdeltagare på två Post-It 
lappar i olika färg fick anteckna något positivt respektive negativt utifrån ett av intervjua-
ren angivet tema. Det här kallar vi i fortsättningen för ett Plus & Minus uppdrag.  

I den aktuella studiens Plus- & Minusuppdrag ställdes frågan ”Vad tycker du är positivt 
och vad tycker du är negativt med RGD/RGH?”. Eleverna fick en gul och en rosa Post-It 
lapp var och ombads skriva ner nyckelord för vad de upplevde som negativt respektive 
positivt med den gymnasieskola de studerade vid. Lapparna sattes sedan upp på en vägg 
med ett område för pluslappar och ett område för minuslappar. Detta för att eleverna skulle 
få möjlighet att få en översikt över vad som skrivits och själva bilda sig en uppfattning om 
aktuella uppfattningar. Gruppledarna läste upp vad som stod på lapparna på teckenspråk i 
RGD-klasser och på talad svenska samt teckenspråk i RGH-klasser. Detta för att bästa 
möjliga förmedlingssätt skulle uppnås samt att elevernas varierade språkpreferenser skulle 
tillmötesgås. Diskussion kring dessa lappar fördes sedan i hela gruppen.  

I ett avslutande skede av fokusgruppsintervjun fick deltagarna ett nytt uppdrag. Upp-
draget var att rita en framtidssol. Uppdraget liknar Plus & Minus uppdraget. Eleverna fick 
två solstrålar var. På solstrålarna fick de kort skriva vad de allra mest önskade sig i framti-
den att andra döva och hörselskadade ungdomar skulle möta när de började läsa på gymna-
siet. Eleverna fick fritt spelrum. Solstrålarna klistrades sedan upp till en gemensam sol, och 
presenterades inför alla elever varvid man diskuterade solstrålarnas innehåll.  

PI-intervjuerna genomfördes i grupper där deltagarantalet varierade mellan 4-45 st. 
Varje PI-intervju tog ungefär en timme. Det blev ofta livliga diskussioner. Elevernas dis-
kussioner antecknades av en av intervjuarna medan den andre höll i diskussionen. Anteck-
ningarna samt Post-It lapparna och solstrålarna (från ”Framtidssol”) från dessa PI-
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intervjuer renskrevs i ett ordbehandlingsprogram och kategoriserades därefter i de sex be-
skrivningskategorierna.  

Dokumentering 
De individuella djupintervjuerna spelades in på video. Videoinspelningarna fungerade som 
stöd för senare dokumentering i text. Intervjuerna skedde på tal, tal med tecken som stöd 
alternativt på teckenspråk allt utifrån vad den enskilda eleven önskade. Att föra anteck-
ningar vid de individuella intervjuerna skulle vara praktiskt ogenomförbart eftersom de till 
stor del genomförts på teckenspråk eller på tal med tecken som stöd. De individuella djup-
intervjuerna ägde rum antingen på projektledarnas arbetsplats eller på elevernas skolor 
samt vid enstaka fall i elevens hem. Samtliga intervjuer översattes/transkriberades till skri-
ven svenska och arkiverades. Teckenspråk har inget skrivet språk så från de individuella 
intervjuer som förts på teckenspråk skedde alltså en översättning till svenska som skrevs 
ner. 

Vid PI-intervjuerna fördes anteckningar. Mestadels var två ledare med vid varje PI-
intervju. Den ena höll i diskussionen medan den andra antecknade. Vid övriga observatio-
ner på skolorna fördes fältanteckningar.  

Tvåspråkigt enkätverktyg 
Enkätundersökningen genomfördes med elever från RGD och RGH. Eleverna kom från 
alla fyra årskurserna och kunde alltså vara i olika åldrar. De kunde ha teckenspråk som 
första eller andra språk. Det kunde även finnas elever som inte behärskade teckenspråk. 
Det var därför viktigt att enkätfrågorna presenterades både på svenska och svenskt tecken-
språk. Eleverna kunde också svara på frågorna på svenska eller på svenskt teckenspråk.  
Det flesta frågorna hade fasta svarsalternativ men det fanns också ett mindre antal frågor 
med öppna svar.  

Forskare från forskargruppen I See You (ICU), Örebro universitet har haft ansvar för 
konstruktionen av relevant frågebatteri och genomför sammanställning och analys. En 
projektmedarbetare med teckenspråkig kompetens har genomfört insamlingen av enkäten. 
Enkätundersökningens frågebatteri har delvis utgått från frågor som finns i 
enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2005; 2007. Den har kulturellt anpassats till de 
döva och hörselskadade ungdomarnas särskilda bakgrundssituation och språkliga 
kompetens. Detta för att det skall finnas relevanta svarsalternativ så att studien kan 
uppfattas som meningsfull och att den har konstruerats med inomkulturell kompetens. Den 
har även kompletterats med frågor där ett intresse för fördjupning funnits utifrån studiens 
kvalitativa intervjuer och PI intervjuer. 

Liv & Hälsa Ung är en totalundersökning med elever i Örebro län i den vanliga 
grundskolan och gymnasiet. Gravt hörselskadade och döva ungdomar har tidigare bara 
medverkat i mycket begränsad omfattning under 2007 i Liv & Hälsa Ung studierna. Det är 
viktigt att även ungdomar från specialskolan och riksgymnasiet av demokratiska skäl kan 
delge sina erfarenheter. Att de bara i begränsad utsträckning vid ett tillfälle deltagit kan 
delvis bero på att frågebatteriet varit dåligt anpassat till den situation ungdomar med 
dövhet/grav hörselskada socialt befinner sig i, men också att de fått e ta del av enkäten på 
sitt andra språk eller utan det stöd de behöver av båda språken även när de har svenska som 
sitt första språk. 
 

Webbenkätverktyg och videoinspelningsklient 
Webbaserade enkätsystem har blivit vanliga för genomförande av enkäter. Det är välut-
vecklade produkter med goda möjligheter till utformning av frågor, svarsalternativ och 
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statistikbehandling av svaren. Det har däremot tidigare inte funnits webbaserade enkäter på 
teckenspråk med möjlighet att både få frågor och ge svar på teckenspråk. 

Omnitor är det företag som varit tekniskt ansvarig och utvecklat möjligheten att 
genomföra webbaserade enkäter med både frågor och svar på teckenspråk och svenska. 
Omnitor valde att samarbeta med Artologik Global Software2 då deras tjänster passade in i 
projektets budgetram och Omnitor tidigare kände till deras enkätverktyg ”Query & 
Report”.  Webbenkätverktyget har färdiga funktioner för att skapa en enkät med olika typer 
av svarsalternativ, administrera respondenter, göra e-postutskick och skapa färdiga 
rapporter. I verktyget gick det att lägga in bild eller videoklipp till varje fråga. 

Anpassningarna som gjordes till ”Query & Report” var att skapa en knapp ”Svara med 
teckenspråk” som placerades precis under de skrivna svarsalternativen. Se bild 1. 
 

 
 
Bild 1. Exempel på fråga med videoklipp och ”Svara med teckenspråk”-knapp. 
 
I ”Svara med teckenspråk”- knappen har man integrerat en färdig komponent för videoin-
spelning tillsammans med ”Query & Report”. Den javabaserade inspelningsklienten öpp-
nas som ett separat pop-up fönster. Java-klienten detekterar om det finns en webbkamera 
tillgänglig och om den inte används av något annat program aktiveras webbkameran. Ele-
verna kan nu välja att spela in svaret på teckenspråk, titta på den inspelade videosnutten 
och sända iväg den. Se bild 2. 
 
 

                                                 
2 Artologik Global Software, www.artologik.net 
 

http://www.artologik.net/
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Bild 2. Videoinspelningsklienten 

 

Lagring av teckenspråkssvar 
För att garantera sekretess och elevernas integritet lagras teckenspråkssvaren i en lösen-
ordsskyddad databas hos Omnitor. Databasen är fristående från ”Query & Report” och kan 
nås från webben för behöriga. Svaren och översättning av teckenspråkssvar till motsvaran-
de svarsalternativ/text i enkäten ”Query & Report” görs manuellt. En tolk behöver läsa av 
svaren och översätta dem till svenska och lägga in svaren under rätt elev i webbenkätverk-
tyget.  
 

Erfarenheter från genomförandet 
Ung 2007-2008 enkäten är baserad på en tidigare enkätomgång med ca 9000 gymnasieele-
ver i Örebro län och innehåller drygt 80 frågor. Merparten av frågorna hade färdiga svars-
alternativ som eleverna skulle kryssa i. Då det var få öppna frågor valde ingen att svara på 
teckenspråk.  

Kvalitativa studier med öppna frågor där respondenten uppmuntras att berätta med egna 
ord alternativt att de öppna frågorna i en halvstrukturerad enkät placeras i en särskild del 
av frågeformuläret kan leda till att möjligheten att svara på teckenspråk används. I den här 
versionen var de enstaka öppna frågorna placerade i ett sjok med andra frågor som hade att 
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kryssasvarsalternativ. Vi tolkar det som att konstruktionen av frågeformuläret bidrog till att 
ungdomarna valde att inte svara på teckenspråk. Det kan också tolkas som att det mest 
centrala i den här typen av frågeformulär med bara enstaka öppna frågor är att få ta del av 
frågeställningen på teckenspråk. 

Ungdomarnas reaktion kring enkätverktyget och dess utformning 
Eleverna kände till att det här var första försöket med att göra en teckenspråkig enkät där 
det också gick bra att svara på teckenspråk. I enkäten fanns följande fråga  
 
 Är det viktigt att frågeformuläret finns både på skriven svenska och på teckenspråk? 
 
Tre fjärdedelar av eleverna var positiva (76 procent) till att enkäten fanns på teckenspråk. 
Det fanns viss skillnad mellan döva elever (80 procent) och gravt hörselskadade elevers 
(64 procent) i uppfattning om hur viktigt det är att det även finns en teckenspråkig version. 
Men även i andra intervjuer och samtal hade både elever och lärare uttryckt sin uppfatt-
ning. 
 

Bra att frågorna finns översatta på teckenspråk! (Citat både från elev och från lärare). 
 
Roligt att ni vågar göra på det här sättet! (Lärare). 

 
Den övervägande reaktionen var alltså positiv både i direkta kommentarer och som svar på 
webbenkätens fråga. Webbenkätens svar visade dock en skillnad mellan döva och hörsel-
skadade elevers reaktion. De båda grupperna har olika språklig tillhörighet genom att för 
RGD eleverna är teckenspråket deras första språk och för RGH eleverna är svenska första 
språket och teckenspråket ett andra språk som ofta har en stödjande funktion. Bland RGH 
eleverna kan det finnas flera som inte behärskar att kommunicera på teckenspråk. Det kan 
tolkas som att teckenspråksversionen kan ha olika betydelse i de olika grupperna och den 
skrivna versionen även den kan ha olika betydelse i de olika grupperna. Det kan både bland 
RGD och RGH elever finnas ungdomar som behärskar skriven svenska tillräckligt bra för 
en trygg kommunikation. I elevernas kommentarer fanns också synpunkter på studien när 
det gäller sådant som de menade behöver förbättras. 

 
Det tar så lång tid att gå igenom frågorna för hemsidan är så trög (Elev). 

 
Om jag har tecknat in ett svar, och kollat igenom den så går det inte att skicka in den för då är 
den stoppad (Elev).  

 
Det är ganska lätt att missa någon fråga, därför bör det finnas någon form av varning som talar 
om att man har missat en fråga innan man går till nästa delsida (Elev).  

 
I övrigt har några elever påpekat att ordningen i svarsalternativen i en fråga inte stämmer 
överens mellan den teckenspråkiga och den svenskspråkiga versionen. Det har även fram-
förts önskemål om att tillhörande följdfrågor automatiskt stryks i de frågor där man har 
svarat nej på första frågan. Det fanns även önskemål om mindre förändringar i formule-
ringen av enstaka frågor. 
 

Framtida bruk av det tvåspråkiga enkätverktyget 
Det framtagna enkätverktyget kommer att användas för att genomföra traditionella enkäter, 
ge information men också för att kunna användas vid behandlande intervention. Det senare 
kan vara särskilt viktigt för en grupp ungdomar som har svårt att få professionellt stöd på 
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sitt eget språk. För hörande ungdomar/vuxna utvecklas idag olika interventionsprogram 
inte bara för att kunna ställa diagnos och föreslå behandling utan även kvalitetssäkra 
behandlingen genom att både behandlare och den som behandlas fortlöpande får feed back 
via nätet. Det kan finnas en larmfunktion inkopplad för att ge feedback av 
behandlingsförloppet.  Det går till så att patienten/ ungdomen skattar sitt tillstånd 
regelbundet. Larmsystemet träder i kraft när patienten/ungdomen inte förbättras av 
behandlingen. Feedback av behandlingsförlopp är en väl utabetad metod som använts i 
USA för 10 000 patienter och som nu prövas i en studie i Skåne i samarbete mellan 
psykiatrin och Försäkringskassan. Tänkbara framtida användningsområden för det 
utvecklade webbaserade vertyget är alltså för att genomföra studier, informera men också 
för att behandla. 
 

Etiska reflektioner 
Våra etiska överväganden under studien arbete tar sin utgångspunkt från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Studien är 
etiskt granskad och det rådgivande yttrande som den Regionala Etikprövningsnämnden 
(EPN) föreslagit har följts. Alla intervjupersoner är över 15 år, och därför har inte måls-
mans samtycke krävts. En information lämnades till lärare och föräldrar innan projektet 
startade och föräldrarna kunde framföra om de inte önskade att deras barn skulle delta.  

I de forskningsetiska principerna ingår att ta hänsyn till fyra allmänna huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebar i den aktuella studien att deltagarna 
fick information dels om studien och dels om syftet med elevernas medverkan. De fick 
också information om att de när som helst kunde bryta deltagandet som de tidigare 
samtyckt till. Konfidentialitetskravet innebar att uppgifter i allt material avidentifierades 
för att hålla den personliga informationen konfidentiell. Nyttjandekravet yrkar på att 
materialet enbart ska användas i forskningssammanhang, och på att det skall behandlas 
etiskt korrekt. Samtliga dessa fyra huvudkrav har vi försökt följa (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationen om denna studie och dess arbetsmetoder har getts muntligt, skriftligt och 
digitalt under hela tiden materialet i studien samlats in. Information har skickats ut i form 
av nyhetsbrevsutskick till samverkansorganisationer, på deras hemsidor och i deras tid-
skrifter. Muntliga presentationer har också gjorts kontinuerligt till samverkans-
organisationer, ledning och personal vid de berörda gymnasieskolorna och till elevgruppen. 
Skriftlig och digital information har även getts kontinuerligt via studiens blogg, och via in-
sändare i samverkansorganisationernas tidskrifter och hemsidor. På det sättet har även för-
äldrar och andra intresserade kunnat ta del. Eleverna som medverkat vid såväl diskussioner 
som intervjuer har fått både muntlig och skriftlig information om studiens innehåll, syfte 
och metod. Viktigast av allt är att eleverna även fått kännedom om sin rätt att vara anonym 
och att de närhelst de vill har kunnat avbryta sitt deltagande. De elever som ställt upp för 
en intervju har även fått skriva under ett informerat samtycke där projektinformation och 
elevens rättigheter finns dokumenterade3. Ungdomarna har själv godkänt sitt deltagande i 
webbenkäten efter information om studiens innehåll och syfte.  

Genom att flera av projektmedarbetarna är döva, hörselskadade eller har barn som är det 
har förförståelse för studiens behandlingsområden varit mycket god. Ingen av 
medarbetarna i genomförandegruppen hade under pågående forskning någon annan 
relation till skolmiljön än som forskare. 

 

                                                 
3 Se bilaga 3. 
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Sammanställning 
Material från djupintervjuer med elever, PI-intervjuer, observationer, intervjuer i samtals-
form med personal har sammanställts av forskarna utifrån de tidigare nämnda sex beskriv-
ningskategorier. Vid presentation av materialet framgår inte vem som sagt vad. Djupinter-
vjuer och PI-intervjuer bearbetades var för sig. 

Webbenkätens resultat överfördes och bearbetades i SPSS. Resultaten från den här enkä-
ten sammanfördes också med studien Liv & Hälsa Ung. Det innebar att för de frågor som 
var gemensamma i båda frågeformulären kunde en jämförelse göras mellan svaren från 
eleverna på riksgymnasiet och eleverna på vanliga gymnasiet. Motsvarande jämförelser 
mellan elever i de olika skolformerna har tidigare inte skett. Med den osäkerhet som finns 
utifrån studiens bortfall så visar studierna på mycket intressanta resultat. Det huvudsakliga 
fyndet är att elever i riksgymnasiet i stort sett har en likvärdig situation som de hörande 
eleverna i det reguljära gymnasiet. Det gällde såväl fysiska som psykiska symptom men 
också deras bruk av alkohol och droger. Eleverna på riksgymnasiet rapporterade däremot 
oftare än elever i vanliga gymnasiet att de inte klarat att få godkänt i alla ämnen i skolan 
samt att de i högre utsträckning blivit mobbade. Hörselskadade elever i den reguljära sko-
lan dvs. elever som går integrerade rapporterade däremot i signifikant högre utsträckning 
än hörande elever att de dagligen rökte, snusade, drack mer och oftare alkohol liksom att 
de oftare hade prövat olagliga droger.  Den ungdomsgrupp som alltså tycks vara i den mest 
problematiska situationen med hög alkohol och droganvändning är de hörselskadade ung-
domarna som går integrerade i den reguljära skolan. De hörselskadade ungdomarnas välbe-
finnande tycks alltså inte handla om hur omfattande deras funktionsnedsättning är utan 
tycks istället visa på brister i det stöd de kan få i den reguljära skolan. 
 

Trovärdighet 
Validitet är ett mått för att bedöma om studien mäter det som den är avsedd att mäta och 
reliabilitet om studien mäter detta på ett tillförlitligt sätt dvs. är pålitlig och stabil så att 
upprepade mätningar i samma grupp och i samma situation skulle ge samma resultat. Man 
bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet.  

För god reliabilitet är det viktigt att urvalet av intervjupersoner är representativt dvs. 
baserat på en proportionell fördelning av deltagare från olika skolor, läsår och att 
deltagarna är av båda könen. Ett stratifierat urval har använts i största möjliga mån. 
Resultatet är för den skull inte helt generaliserbart på grund av studiens huvudsakligen 
kvalitativa inriktning (se Holme & Solvang, 1997). Det blev till slut tämligen propor-
tionellt urval även om förhållandet mellan antal intervjuade elever per skola och det totala 
antalet elever per skola procentuellt inte är helt korrekt. Andelen flickor som medverkat är 
något större än andelen pojkar. Det är något fler döva elever som intervjuats och som 
deltagit i enkäten än hörselskadade. Det stämmer väl överens med situationen eftersom det 
går fler elever på RGD än på RGH.  

När det gäller frågan om studien mäter det den avser att mäta dvs. har hög validitet är 
det centralt att eleverna språkligt kan förstå frågorna och därmed också ge ett relevant svar 
på dem. Intervjuerna genomfördes därför både på svenskt teckenspråk och svenska. 
Eleverna fick välja språk. Studien är alltså genomgående tvåspråkig. Hälften av 
djupintervjuerna genomfördes på svenskt teckenspråk och andra hälften på svenskt tal med 
tecken som stöd, eftersom deltagarna har skiftande kommunikationspreferenser inom RGD 
respektive RGH. Intervjuerna översattes från det språk som användes vid intervjun till 
skriven svenska av den som genomfört intervjun. Vid översättningsarbetet har 
medarbetarna i geomförandegruppen kunnat rådfråga varandra, för att ge en så korrekt 
översättning som möjligt. En potentiell risk skulle kunna vara att översättningen omedvetet 
skett i en alltför positiv riktning, då många uttryck på svenskt teckenspråk inte har någon 
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rak motsvarighet i svenskan. En åtgärd för att förhindra felöversättningar kan vara att 
lämna översättningsarbetet till en helt utomstående professionell översättare. Dock 
försvinner då istället kunskapen om ämnet i fråga och översättningen behöver för den skull 
inte få ökad validitet. Därför avstod vi från detta. 

Samtliga intervjuer har kunnat genomföras på det språk som eleven själv valt eftersom 
de som genomfört intervjuerna själva är döva eller hörselskadade med en tvåspråkig och 
kulturell kompetens. Sammantaget ses forskarnas språkliga och inomkulturella kompetens 
som en faktor som främjat en ökad validitet när det gäller genomförande, tolkning och för-
ståelse av intervjuerna och texterna (se Patton, 2002). Ett metodmässigt utvecklingsarbete 
som genomförts av hjälpmedelsinstitutet när det gäller webbaserade enkäter till personer 
med funktionsnedsättning visade att det var centralt att formulera relevanta frågor för den 
aktuella brukargruppen och att det skedde en anpassning av dem till teckenspråk (Lund-
man, 2008). Detta anpassningsarbete har underlättats i den aktuella studien av att forskar-
gruppen haft en hög inomkulturell och språklig kompetens som därmed kan sägas ha gett 
studien en förhållandevis hög validitet jämfört med många tidigare studier. 
 

Diskussion 
Inledningsvis ställde vi några frågor vi ville försöka få svar på i den här rapporten och som 
vi i kommande text skall försöka besvara.  
 
Den första frågan vi ställde gällde hur studiens individuella intervjuer, fokusgruppsinter-
vjuer respektive enkät genomförts. Centralt i studien har varit att i linje med FN: s 
barnkonvention ta del av döva och gravt hörselskadade ungdomars erfarenheter framförallt 
från skolan. Vi har också velat få besked från ungdomarna själva om de tycker att det är 
viktigt att i de studier de deltar i få frågor inte bara på svenska utan också på teckenspråk. 
Den fråga ungdomarna fick besvara i den webbaserade enkäten gällde om de tyckte att det 
var viktigt att frågeformuläret fanns både på skriven svenska och på teckenspråk. 
Ungdomarnas uppfattning stämmer väl överens med den begränsade forskning som finns 
och som visat att det är viktigt att döva och gravt hörselskadade barn och ungdomar får 
möjlighet att svara på frågeformulär där frågorna är på deras eget språk. Det var viktigt för 
var åttonde döv elev och drygt var sjätte hörselskad elev. Det kan tolkas som att för två av 
tio döva elever är skriven svenska ett tryggt kommunikationssätt där de själva uppfattar att 
de behärskar att göra en översättning till och från teckenspråk, men för de övriga är det 
viktigt att de kan ta del av frågorna på sitt eget första språk. Även för de gravt hörsel-
skadade eleverna med svenska som första språk tycks den teckenspråkiga versionen ha 
fyllt en viktig funktion som kommunikativt stöd. Det finns i gruppen av hörselskadade en 
större andel än i gruppen av döva ungdomar som tycks vara trygga med skriven svenska 
alternativt att de inte tillräckligt bra kan kommunicera på teckenspråk för att det skall öka 
tryggheten i kommunikationen.  

I den aktuella studien har varken de döva eller de hörselskadade ungdomarna valt att ge 
sina svar på teckenspråk utan de har kryssat i svarsalternativen och i de öppna frågorna 
skrivit korta svar. Det här kan tolkas som att det för att ungdomarna skall vara säkra på att 
de förstått frågan så skall den finnas på skriven svenska och teckenspråk. De kan då välja 
vilket språk de vill ta del av frågan på eller om de vill använda båda språken. När det gäller 
möjligheten att svara på teckenspråk kan behovet till stor del bero på typen av studie. I 
Hjälpmedelsinstitutets metodutvecklingsstudie om webbaserade enkäter fick respondenter-
na svara på frågan Hur viktigt skulle det för dig vara att svara på enkäten på teckenspråk 
(Lundman, 2008). De hade fyra svarsalternativ att välja på. Knappt hälften tyckte att det 
var ganska viktigt eller mycket viktigt medan de andra inte tyckte att det var särskilt vik-
tigt. Utredarna menar att man inte kan dra några långtgående slutsatser av detta eftersom 
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det är ganska troligt att teckenspråkiga personer som har svårigheter att läsa eller skriva 
svenska inte alls fanns bland svarspersonerna i undersökningen. I Hjälpmedelsinstitutets 
undersökning gavs inte heller möjligheten att svara på teckenspråk.  

I den aktuella webbaserade studien fanns det några enstaka öppna frågor. De flesta frå-
gorna hade svarsalternativ att kryssa i. Ingen valde att svara på teckenspråk. Det kan ha 
påverkats av att det fortfarande var lite krångligt att använda tekniken. Det kan också tol-
kas som att det i den här typen av enkätformulär räcker med att frågorna finns på svenska 
och teckenspråk. Det går lätt att kryssa i svaren när man förstått frågan och alternativen. 
För kvalitativa studier och halvstrukturerade frågeformulär med mer öppna frågor krävs 
fortfarande en studie för att få närmare kunskap om hur avgörande det är för döva och hör-
selskadade ungdomar att välja vilket språk de vill svara på. Till stor del kan det sannolikt 
stämma överens med vilket språkval de gjort i de individuella intervjuerna även om det kan 
finnas viss skillnad utifrån att även elever som kommunicerar på teckenspråk och inte be-
härskar muntlig kommunikation kan vara trygga med att skriftligt kommunicera på svens-
ka. Möjlighet att välja språk, att växla mellan språk eller att använda tal med tecken som 
stöd kan underlätta för hörselskadade ungdomar att svara. Webbenkäten gav oss dock inte 
ett uttömmande svar på detta eftersom det fanns så få öppna frågor i frågeformuläret och 
att frågorna var formulerade på ett sätt som gjorde det möjligt för ungdomarna att kortfattat 
svara på dem.  

Att i en studie hantera två olika språk är inte helt komplikationsfritt. Vi valde alltså att 
försöka förlägga hanterandet av den språkliga problematiken till medarbetarna istället för 
till ungdomarna. Det var på många sätt en utmaning.  Den intervjuare som genomfört de 
teckenspråkiga interjuerna har därefter översatt dem till skriven svenska. En annan av 
projektmedarbetarna har kontrollerat översättingen. Om översättningen skulle gett ett annat 
resultat om vi använt en professionell tolk vet vi inte, men de som arbetat med över-
sättningen har mycket god kompetens i båda språken. Trots det finns det alltså en viss risk 
för språkliga glidningar i beskrivningen.  

I studien har utvecklats ett par nya forskningsmetoder där PI-intervjun är en av dem och 
den webbaserade tvåspråkiga enkäten en annan. Under studiens inledningsfas växte alltså 
en ny arbetsmetod fram som vi kallat för PI-intervjuer, utifrån de post-it lappar som 
använts. Det är en metod där visualisering och kreativa moment använts för att inleda och 
avsluta en session i fokusgrupp. Det är en teknik som kan avändas i gruppintervjuer och 
även i individuella intervjuer oavsett på vilket språk intervjun sker. PI-intervjuernas 
kreativa inledande moment öppnade snabbt upp för kommunikation och diskussion mellan 
eleverna och mellan ledaren och eleverna. En av de två ledarna hade framförallt en 
observerande roll. Att ungdomarna i ett inledande skede på post-it lapparna fick skriva 
både positiva och negativa uppfattningar gav en bra balans i den kommande diskussionen. 
När det gäller interaktionen mellan deltagarna kunde vi notera att skilde något mellan de 
yngre och de äldre elevgrupperna. De yngre eleverna hade ofta en klar ledare i gruppen och 
skrev ofta samma saker som andra på sina lappar eller så kunde de skriva oseriösa 
kommentarer, medan de äldre eleverna inte hade någon klar ledare på samma sätt som de 
yngre eleverna tycktes ha. De äldre eleverna kunde mer självständigt skriva sina 
kommentarer och diskutera med respekt för varandras åsikter. Värt att notera är också att 
en övervägande del av eleverna började sitt skrivande på den positiva post-it lappen och 
tog den negativa sist. Eleverna fick således under sessionen chans att ge både individuella 
och kortfattade kommentarer på lapparna, och därefter ansluta sig till åsikter uttryckta av 
andra eller fördjupa gemensamma åsikter i den efterföljande diskussionen.  

De kreativa momenten öppnade för disussioner på ett mycket bra sätt och gav också ett 
roligt och intressant sätt att avsluta fokusgruppens diskussion på. Samtalsämnet i 
diskussionen inspirerades från post-it lapparna dvs. elevernas egna kommentarer. Fokus-
gruppsledarnas styrde vilket övergripande tema diskussionen skulle handla om även om 
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det var med en mycket öppen fråga. Genom att ungdomarna uppmanades att skriva både 
positiva och negativa uppfattningar på lapparna, så fanns det också en styrning från 
ledarnas sida till att få fram både positiva och negativa kommentarer. Samtidigt kunde 
forskarna i efterhand koppla detta till studiens beskrivningskategorier. Metoden tycktes 
fungera stimulerande och inspirerande för eleverna och blev ett utmärkt komplement till de 
individuella intervjuerna där också ett antal elever deltog. De på Post-it lapparna 
nedskrivna orden gav ungdomarna snabbt en möjlighet att få en uppfattning om vad som 
var centrala uppfattningar bland de andra samtidigt som avslöjandet av den egna 
uppfattningen inte var alltför personlig. Ungdomarna kunde själva styra hur personliga de 
ville vara i sin presentation. Det ledde ofta till känslomässigt mycket öppna och personliga 
berättelser, men utifrån ungdomarnas egna val. De kreativa inslagen, även om de var 
mycket enkla i sin utformning, innebar en avdramatisering av intervjusituationen. Post-it 
lapparna ledde också till att alla ungdomars röst hördes och att alla deltog i diskussionen 
även om det tidsmässigt varierade hur mycket var och en var aktiv i den efterföljande 
diskussionen. 

Då studien inte varit ett obligatoriskt inslag i skolornas undervisning, utan istället till 
stor del berodde på lärarnas intresse för samarbete har detta påverkat urvalet av grupper för 
PI-intervjuer. Däremot anser vi inte att detta frivilliga samarbete från lärarnas sida medfört 
någon nämnvärd snedfördelning i elevgruppernas sammansättning och spridning över pro-
gram och åldrar. Eleverna kunde också själva välja om de ville eller inte ville delta. I PI-
intervjuerna träffade vi 54 procent av alla RGD elever och 41 procent av alla RGH elever 
alltså ett mycket stort antal av skolans elever.  

Den andra frågan vi inledningsvis ställde gällde vilken betydelse det kan ha för studi-
ens resultat att den genomförts så att ungdomarna kunnat välja att ta del av frågorna re-
spektive svara/berätta på sitt första språk. Att de individuella djupintervjuerna, PI-
intervjuerna och enkäten genomförts på elevernas villkor vad det gäller språk är en styrka i 
studien. Det är även en styrka att det funnits en inomkulturell kompetens i forskargruppen 
samt att flera olika forskningsmetoder använts. Att det krävs en inomkulturell och språklig 
kompetens för att kunna genomföra en liknande studie kan delvis vara en förklaring till 
bristen på kunskap inom fältet. Det är också av stor betydelse att använda samma frågor 
som används i studier med hörande ungdomar och att även döva och gravt hörselskadade 
ungdomar i studien getts möjlighet att svara på samma villkor som de andra ungdomarna 
dvs. på det språk ungdomen känner sig bekvämast med. Detta för att resultaten skall bli 
jämförbara. Van Eldiks (2005) och Conells m.fl. studier har visat på språkets stora betydel-
se för att få relevanta svar och därmed ett resultat som är så nära den verkliga situationen 
som möjligt. När det gäller frågornas formuleringar i webbenkäten fungerade nästan alla 
mycket bra men det fanns någon fråga som inte gjorde det utan skulle behövt omformule-
ras. Den frågan kommer därför att uteslutas i analysen. 
 
Den tredje frågan gällde om studiens validitet respektive reliabilitet påverkats av att studi-
en varit tvåspråkig. Validitet är ett vetenskapligt begrepp som kan översättas till om vi fått 
svar på det vi frågat om. Studiens interna validitet dvs. att vi mätt det vi avsett att mäta har 
stärkts betydligt av att eleverna kunnat välja att kommunicera på det språk de själva är be-
kvämast med och därmed kunnat förstå frågorna. Enkätens interna validitet skulle eventu-
ellt ha kunnat förstärkas ytterligare genom att de ungdomar som så önskat också kunnat 
höra frågorna och svara genom att berätta. Det finns i gruppen av gravt hörselskadade även 
elever som har svenska som sitt första språk och som inte behärskar teckenspråk och inte 
heller skriven svenska fullt ut. I gruppen finns även en förhållandevis stor andel elever som 
har en språkstörning. Det är tekniskt möjligt att konstruera en webbenkät som även har en 
talspråkig version som valbart alternativ.  
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När det gäller reliabilitet så har studien en förhållandevis proportionell fördelning av 
deltagare även om det finns vissa mindre brister. Den största bristen är i enkätstudien där 
knappt en fjärdedel av skolans elever svarat på enkäten. Det var drygt hälften av riksgym-
nasiets elever som erbjöds möjligheten att delta i studien eftersom det var de vi hade e-
mailadresser till. Enkäten genomfördes under tre veckor i slutet på terminen. Detta visade 
sig vara en olycklig tidpunkt för att få alla elever att delta. Trots det är urvalet av intervju-
personer representativt och något systematiskt bortfall förutom att de elever som ofta skol-
kar sannolikt även är en del av enkätstudiens bortfall har en bortfallsanalys inte kunnat 
finna. När det gäller studiens kvalitativa moment har en synnerligen stor andel av skolans 
elever deltagit i PI-intervjuerna och djupintervjuerna. Även i webbenkäten har många ele-
ver deltagit. I webbenkäten hade det dock varit önskvärt att ändå fler elever kunnat delta. 
Studien har alltså förhållandevis god både validitet och reliabilitet. Detta har också stärkts 
av att ’mixed methods’ använts. Genom triangulering med varierande typer av forsknings-
metoder som individuella intervjuer, intervjuer i grupp och enkäter har vi haft möjlighet att 
och kan även framöver testa konsistensen i de resultat vi fått/får fram. Metoderna är kom-
plementära vilket innebär att resultat från en metod kan fördjupa, bekräfta eller nyansera 
resultat från en annan. 

 
Den fjärde frågan som kommer att ta störst utrymme för att försöka besvara och reflektera 
omkring, gällde hur studien påverkats av samarbetet mellan forskare, praktiker och bruka-
re. Vi kan konstatera att de tre grupperna finns på tre skilda arenor med olika kulturer, fo-
kusering och språkbruk vilket påverkat samarbetet och känslan av delaktighet både positivt 
och negativt. I arbetet med studien har de olika grupperna också haft olika roller. Den fjär-
de gruppen dvs. ungdomarna som vid den aktuella tidpunkten gick på skolan ingick inte i 
projektledningsgruppen eller i referensgruppen utan var bara den grupp studien riktade sig 
till . De har alltså i förberedelsearbetet inte haft möjlighet att bidra i formulerandet av rele-
vanta forskningsfrågor, men de har däremot när empirin samlats in i mycket stor utsträck-
ning kunnat påverka vad som diskuterats inom de tematiska ramarna. Flera ungdomar som 
deltagit i referensgruppen har dessutom själva tidigare gått på skolorna. De har kunnat 
väcka frågeställningar med relevans, bedöma resultaten och planera hur man skall kunna 
arbeta vidare med dem.  

Praktikerna har funnits med i planeringsprocessen, men framförallt deltagit i studien 
som intervjupersoner och som de som underlättat för ungdomarna att delta i studien. De 
har funnits med i den konsulterande referensgruppen. I referensgruppen har dock 
framförallt representanter från olika intresseorganisationer varit dominerande. 
Projektledningsgruppen har bestått av representanter från intresseorganisationer, forskare 
och praktiker. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det varit bättre om 
projektledningsgruppen avsatt mer tid och mer medvetet arbetat med delaktighetstemat inte 
bara i studien med ungdomarna på skolorna utan också i referensgruppen. Det hade även 
varit bra om det i ledningsgruppen mer regelbundet ingått personal och ungdomar från 
skolorna eftersom det inte minst i de olika delstudiernas avslutning är mycket viktigt att 
kunna förmedla och diskutera resultatens betydelse och eventuella fortsättning med dem 
verksamheterna. När det gäller delaktighet i studien har en del i referensgruppen velat 
påverka mer och andra har varit nöjda. Här hade troligtvis behövts något fler planerade 
möten, men också en anpassning över tid till vem som i olika skeden i projektets process 
har särskilt viktiga bidrag att komma med.  

När man som i den aktuella studien rör sig över flera arenor och med representanter från 
många olika verksamheter finns det, även om man har en gemensam övergipande 
målsättning med studien, en stor risk för olika grad av engagemang och att det visar sig att 
man har olika intressen. De olika rollerna och intressena kan leda till konflikter, men också 
vara en styrka i att parterna har olika  kompetens och kan agera på olika arenor. Vilken 
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arena som är viktigast kan variera över projekttiden tex i planeringsfasen, 
genomförandefasen, informationsfasen eller förändringsfasen.  

Brukarinflytandet i studien har varit omfattande eftersom även forskarna/delprojekt-
ledarna har tillhört brukargruppens olika schatteringar med egna erfarenheter av de aktuel-
la funktionsnedsättningarna som ungdom eller förälder. Vi kan konstatera att det är svårt 
att ha en objektiv syn på ett ämne som medarbetarna själva har stor erfarenhet av. En svag-
het i studien skulle alltså kunna vara att fyra av medarbetarna i genomförandegruppen själ-
va är döva eller gravt hörselskadade. Det kan ha gett ett alltför starkt inifrånperspektiv. Å 
andra sidan är det en styrka i studien att medarbetarna tillsammans har en mycket god 
språklig, kulturell och vetenskaplig kompetens. Den kompetensen har gjort det möjligt att 
genomföra studien. Brukarinflytandet i referensgruppen har bidragit ett till att studien fått 
frågeställningarna formulerade på ett bra sätt och därmed också relevanta data. Styrkan 
med den inomkulturella och språkliga kompetensen överväger i detta fall svagheten.  

I studiens genomförande har forskarna/delprojektledarna arbetat självständigt och med 
väletablerade vetenskapliga metoder. Det har också skett en metodutveckling för att öka 
ungdomarnas delaktighet. Om avrapporteringen har löpande diskussioner förts i 
projektledningsgruppen.  

När en av rapporterna skrevs uppstod en intressekonflikt om resultatredovisningens 
utformning mellan forskare och intresseorganisationer samt mellan företrädare för olika 
brukargrupper. Resultatet blev att vi i presentationen valde att lyfta fram de hörselskadade 
och döva ungdomars röst på det sätt forskarna/delprojektledarna genom sitt systematiska 
och noggrana arbete uppfattat ungdomarnas berättelser. Resultatpresentationen vinklades 
därmed  inte utifrån olika organisationers intressen. Ungdomarnas erfarenheter och upp-
levelser som presenterats i flera resultatrapporter och på seminarier kom däremot att ge 
underlag för organisationernas fortsatta agerande, vilket i sin tur kan bli olika för de olika 
organisationerna. Forskarna å sin sida kan göra ytterligare vetenskapliga analyser av det 
insamlade empiriska materialet och skriva vetenskapliga rapporter och artiklar med en mer 
teoretisk reflektion. Resultatredovisningen har genomförts på flera olika sätt, i olika 
former, till olika intressenter och på olika språk. Spridningen av informationen har skett 
muntligt, visuellt på teckenspråk, skriftligt i tryckt form och även på olika hemsidor.  

En slutsats är att vid genomförande av studier av den här karaktären med samarbete 
mellan brukare, praktiker och forskare, är det viktigt att  tid också avsätts för samarbetet 
och att delaktigheten i projektgruppen fokuseras- Det är viktigt att någon person utses  och 
får ansvara för genomförande av aktiviteter som stärker delaktigheten för olika grupper 
som ingår i projektarbetet. Det är också viktigt att synliggöra vilka intressekonflikter som 
kan finnas och hur de skall hanteras samt att olika grupper av medarbetare kan dominera i 
olika delar av processen. 

Studien har varit ett försök att inte bara lyfta fram döva och hörselskadade ungdomars 
erfarenheter utan också ett försök att finna en vinnande relation mellan forskares, prakti-
kers och brukares inflytande. Det finns säkert en mängd olika uppfattningar om hur väl vi 
lyckats med detta. De aktuella deltagarna kan uppfatta att det är någon annans intresse som 
fått för stor plats. Studien kan beskrivas som en studie med participatoriskt inslag där det 
av etiska och vetenskapliga skäl funnits en gränsdragning i vissa arbetsmoment mellan de 
forskare/delprojektledare som genomfört studien och därmed haft tillgång till empirin samt 
analyserat densamma och de praktiker och brukare som varit delaktiga i studiens planering 
och resultatens spridning respektive efterföljande påverkans- och förändringsarbete. Den 
participatoriska dimensionen har stärkts av att det även i forskargruppen fanns inomkultu-
rell och språklig kompetens. Studien kan också beskrivas som forskning i linje med FN: s 
barnkonvention och konventionen om funktionsnedsatta personers rättigheter med en am-
bition att stärka (empower) de funktionsnedsatta ungdomarna genom att göra det möjligt 
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för dem att på sina villkor kommunicera sina uppfattningar, upplevelser och erfarenheter – 
att få göra sin röst hörd i studien och med det vidare ut i samhället. 

 
Sammanfattningsvis kan vi säga att studien gett mycket intressanta resultat från döva och 
hörselskadade ungdomars horisont varav en del är helt oväntade (se resultatrapporter). 
Andra delar av studiens resultat har, av dem som själva tidigare gått på riksgymnasiet, upp-
fattats som en bekräftelse på de egna erfarenheterna och uppfattningarna. Ungdomarna har 
också gett klart besked om betydelsen av att undersökningar de deltar i har en tvåspråkig 
uppläggning. Huvuddelen av ungdomarna som deltog i den webbaserade enkäten har sva-
rat att de tycker att det är viktigt att få ta del av frågorna även på teckenspråk. Detta tyckte 
både de ungdomar som har teckenspråk som sitt första respektive andra språk. Det empi-
riska materialet från studien har redan resulterat i några rapporter och presentationer och 
kommer även att vara underlag för vetenskapliga artiklar. Förhoppningsvis kommer den 
webbaserade enkäten att upprepas om fortsatt finansiering kan hittas. Vi hoppas att erfa-
renheterna från den tvåspråkiga enkäten liksom från andra delar av den aktuella studien 
kan spridas och påverka även andra studier med döva, hörselskadade och hörande ungdo-
mar. 
 
Vi vill avslutningsvis av hjärtat tacka alla de som bidragit till att den här studien blivit 
möjlig att genomföra och då även till de som bidragit till finansieringen!  
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Rapporterna redovisar resultat från en studie som genomförts framförallt tillsammans 
med de ungdomar som läsåret 2007/2008 gick på riksgymnasierna för  döva och 
hörselskadade i Örebro, men också med personal som vid den aktuella tidpunkten 
arbetade på skolorna. Tack alla ungdomar och skolpersonal som bidragit till studien! 
 
Inom projektet  publiceras fem rapporter  

• Vi är en grupp fast två ändå. Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter 
från Riksgymnasiet (pdf). 

• Sammanfattning. Vi är en grupp fast två ändå. Om döva och hörselskadade ele-
vers erfarenheter från Riksgymnasiet. (pdf och tryckt version).  

• Därför går inte jag till skolan. Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörsel-
skadade berättar om skolk (pdf och tryckt version). 

 
• Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ metod. Studie med 

döva och hörselskadade ungdomar på svenska och svenskt teckenspråk (pdf). 

• Ung hörselskadad 2008. Resultat från Webbaserad enkät på svenskt teckenspråk 
och svenska. (kommande) 

 
Rapporterna som pdf filer kan du hitta på www.dhb.se, www.sdrf.se/sdr/ eller på 
www.oru.se  
 

http://www.dhb.se/
http://www.sdrf.se/sdr/
http://www.oru.se/
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