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Sammanfattning 
 
Tell-Us är ett Arvsfondsprojekt i samarbete mellan Riksförbundet för döva och 

hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) och Mo Gård. Projektets 

syfte har varit att ge teckenspråkiga gymnasieelever med utvecklingsstörning 

det elevinflytande de är berättigade till. För att uppnå syftet fanns tre delmål 

uppsatta, ett för varje projektår. Dessa var att utveckla en intervjumetod, att 

göra en studie samt tillgängliggöra resultatet till målgruppen själva och för att 

sprida resultatet. Under År ett utvecklades en intervjumetod som grundar sig på 

åsiktsmetoden samtalsmatta. Under År två genomfördes 57 intervjuer med 21 

deltagare. Intervjuerna transkriberades och en analys gjordes i början av År tre. 

Resultatet är uppdelat i sex kategorier; meningsfullhet, arbetsmiljö, delaktighet 
och inflytande, kommunikation, sociala relationer och lärande. Resultatet visar 

att kategorin kommunikation påverkar och genomsyrar all verksamhet för 

deltagarna. När interaktionen och kommunikationen brister är det svårt att göra 

sig förstådd och förstå andra, det påverkar deltagarnas trivsel och trygghet i 

skolan, deras delaktighet och inflytande både i skolan och hemma. Det påverkar 

deltagarnas sociala relationer möjligheten till umgänge med jämnåriga och det är 

en avgörande faktor för lärande.  
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Inledning/bakgrund 
 

Hur allt började 
Projektet är ett samarbete mellan Riksförbundet DHB och Mo Gård och det finns 

två anledningar till att projektidén kom till. Riksförbundet DHB gjorde en studie 

där de intervjuade gymnasieelever med hörselnedsättning om deras livssituation. 

I efterhand insåg DHB att nuvarande projekts målgrupp föll bort. Från Mo 

Gårds sida uppstod idén när de ville starta en gymnasiesärskola i Stockholm och 

frågan ställdes var den kunde placeras. Frågan ”Vad tycker eleverna?” dök upp 

och blev till grund för projektidén. Tillsammans ville DHB och Mo Gård 

åstadkomma en möjlighet för målgruppen att komma till tals vad gäller deras 

åsikter om sin livssituation i skolan och på fritiden. 

 

Syfte 
Projekt Tell-Us syfte är att ge teckenspråkiga gymnasieelever med 

utvecklingsstörning det elevinflytande de är berättigade till. För att nå syftet, 

finns tre delmål uppsatta. Första delmålet är att utveckla en eller flera metoder 

för att ge målgruppen möjlighet att framföra sina åsikter och därigenom kunna 

påverka sin situation. Detta arbetade projektet med under sitt första år. Under 

projektets andra år var det andra delmålet att genomföra en studie av 

målgruppen, för att sedan som tredje delmål tillgängliggöra och sprida resultatet 

under projektets tredje och sista år. 

 

Målgrupp 
Målgruppen omfattar elever med kombinerad hörselnedsättning och 

utvecklingsstörning som går på gymnasiesärskola, sista åren i grundsärskolan 

eller som nyligen gått ut gymnasiesärskolan. Vissa av eleverna har även 

ytterligare funktionsnedsättning. 

 

Elever och deltagare 
Elevernas etniska bakgrund varierar, gemensamt för dem är att de upplever 

kommunikationssvårigheter till följd av sina funktionsnedsättningar. Eleverna 

är i huvudsak teckenspråkiga men använder sig även av AKK (alternativ 

kompletterande kommunikation) såsom bilder, kroppsspråk och tal när de 

kommunicerar. I denna rapport skiljer vi på begreppen elev och deltagare. Elever 

gäller alla ungdomar vi träffar på skolorna och som tillhör vår målgrupp. De 

elever som vi har intervjuat och som har gett sitt samtycke att delta i studien 

kallar vi för deltagare. 

 

Hörselnedsättning 
Vi kan definiera begreppet döv och hörselskadad från två huvudsakliga synsätt; 

ett patologiskt och ett kulturell-lingvistiskt synsätt (Bagga-Gupta, 2004; 

Brunnberg, 2003). Med den patologiska synen menas att definitionen görs utifrån 

hur mycket personen i fråga hör. Den kulturell-lingvistiska synen definierar 

hörselnedsättningen utifrån vilket kommunikationsmönster personen i fråga 
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har. Uppväxten, familjens inställning till hörselnedsättningen, tillgången till 

teckenspråk och hjälpmedel har stor påverkan på hur barn med 

hörselnedsättning kommunicerar och ser på sig själva (HRF, 2015). Valet av 

kommunikationssätt kan variera hos en och samma person i olika situationer. 

Likaså kan en identifiering som döv eller med hörselnedsättning skilja sig från 

situation till situation hos en och samma person.  

I denna rapport särskiljer vi inte på döva deltagare och deltagare med 

hörselnedsättning (Arlinger, 2007), utan vi benämner samtliga deltagare som 

personer med hörselnedsättning. Ungefär en fjärdedel av alla personer som har 

en utvecklingsstörning har en hörselnedsättning (FUB, 2015). För personer med 

grav utvecklingsstörning är risken stor att en hörselnedsättning inte upptäcks.  

 

Teckenspråk och tvåspråkighet 
Svenskt teckenspråk är ett eget språk med egen struktur och grammatik (SOU 

2008:26). I språket används händerna, kroppsrörelser och ansiktsmimik. Språket 

är självständigt i förhållande till det talade språket och en skillnad mellan talade 

språk och tecknade språk är att tecknade språk inte har egna skriftspråk. De 

flesta döva barn har hörande föräldrar som parallellt med barnen får lära sig 

teckenspråket. Det är således få döva barn som får lära sig teckenspråk via 

teckenspråkiga föräldrar. Vidare innebär det att tecknade språk oftast inte förs 

över från generation till generation (Arlinger, 2007). Trots detta kallas 

teckenspråk ofta för dövas modersmål (Lyxell, 2013). För döva är teckenspråket 

det språk som används vid direkt kommunikation med andra, medan 

majoritetssamhällets språk används som läs- och skrivspråk (Roos & Wengelin, 

2016). För personer med hörselnedsättning kan teckenspråket vara ett språk som 

används omväxlande med det talade språket. För en del barn med 

hörselnedsättning kan den språkliga utvecklingen vara samma som för hörande 

barn, men för många av barnen är det inte så. Har vi inte full kommunikation 

hemma när vi är små, utvecklar vi inte språket och har sämre förutsättningar 

när vi börjar skolan (Gibbons, 2006).  

 

Utvecklingsstörning 
Det finns fler motsvarande begrepp till utvecklingsstörning, intellektuell 

funktionsnedsättning och kognitiv funktionsnedsättning är två exempel. Ordet 

utvecklingsstörning används idag i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och Skollagen, därför har vi valt att också använda det 

begreppet. En utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan som gör 

att intelligensen blir nedsatt samt att den teoretiska, sociala eller praktiska 

förmågan blir försämrad. Idag mäts utvecklingsstörningen i svår, måttlig och 

lindrig grad efter en intelligenskvot (FUB, 2015a och 2015b samt Vårdguiden, 

2015). I och med att utvecklingsstörningen är en funktionsnedsättning så är den 

inte en fysisk eller psykisk sjukdom. Det går således inte att bota en 

utvecklingsstörning (1177.se, 2015). 
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Antalet personer med utvecklingsstörning som också har en hörselnedsättning är 

ungefär en fjärdedel. Mörkertalet är dock stort, då risken är att 

hörselnedsättningen inte upptäcks hos personer med grav utvecklingsstörning 

(FUB, 2015c).  

 

AKK 
Att ha en utvecklingsstörning innebär allt som oftast att ha svårigheter att förstå 

och använda sig av språk. Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) använder sig av 

uttrycket att vara turist i sitt eget land, vilket innebär att personer med 

utvecklingsstörning har svårigheter att förstå språket och dess införstådda koder 

som varje kultur omfattar. De menar att det är viktigare att fokusera på 

budskapet som en person vill förmedla och inte sättet som personen pratar eller 

producerar tecken på. Personer med utvecklingsstörning har inte samma 

förutsättningar att utveckla språk- och samspelsförmågor som andra. De har ofta 

en försenad eller avvikande språkutveckling. Forskning (jmf Light & 

McNaughton 2014) visar att tidiga insatser som AKK, alternativ och 

kompletterande kommunikation, är viktiga för att främja kommunikationen för 

personer med utvecklingsstörning. AKK kan vara att använda tecken som stöd, 

vissa bilder eller föremål, använda gester och kroppsspråk för att kommunicera. 

Genom att använda AKK går språk- och talutvecklingen snabbare. Därför är det 

väsentligt att börja använda AKK så tidigt som möjligt (1177 Vårdguiden, 2015; 

Light & MacNaughton, 2014). 

 

Lagar och förordningar 
Under projektets gång har flera lagar och förordningar varit aktuella. Själva 

syftet med projektet; att ge deltagarna möjlighet till elevinflytande, stöttas upp 

av skollagen. 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 

rör dem (SFS 2010:800, kap 4 9§). 

Ett sätt att få inflytande är att få möjlighet att komma till tals och uttrycka sin 

åsikt. FN:s Barnkonventionen Artikel 12 trycker på rätten för alla barn att 

uttrycka sin åsikt och bli lyssnade på. En del deltagare i projektet är över 18 år 

och betraktas inte längre som barn, deras rättigheter stöttas upp av FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (Artikel 21) 

som främjar yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information.  

Vidare står det i skollagens fjärde kapitel att informationen och formerna för 

inflytande ska anpassas efter eleverna. Då projektets deltagares språk, i första 

hand, är svenskt teckenspråk har projektet tittat på språklagen om rätten till 

sitt modersmål. I skollagens 18:e kapitel står det att elever som har en 

vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga 

umgängesspråk i hemmet och eleven har goda kunskaper i språket (SFS 
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2010:800). För projektets målgrupp innebär det att modersmålsundervisning inte 

är given om eleven är den enda i familjen med hörselnedsättning som använder 

svenskt teckenspråk. Detta gäller även om kunskaperna i svenskt teckenspråk 

inte är tillräckligt goda (pga. en utvecklingsstörning), trots att det är elevens 

huvudspråk. Språklagen däremot, stöttar målgruppen genom dessa texter: 

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det 

svenska teckenspråket (SFS 2009:600 9 §). 

 

Den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har 

behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda det svenska teckenspråket (SFS 2009:600 12 §). 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 

21) står dessutom att användning av teckenspråk ska erkännas och främjas för 

att underlättas och godtas i offentliga sammanhang. 
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Metod 

Projektgrupp, Styrgrupp och Referensgrupp  
Projektets organisation var Projektgrupp, Styrgrupp och Referensgrupp. 

Projektgruppen bestod av projektledarna Magdalena Djerf och Maria Norberg 

och medarbetaren Zara Persson (under det första projektåret). Styrgruppen 

träffades i snitt fyra gånger per projektår. Vid dessa möten redovisade 

Projektgruppen sitt arbete, presenterade kommande arbete och bollade idéer. 

Styrgruppen tog även upp ekonomiska frågor och diskuterade tillvägagångssätt 

för informationsspridning. Alla möten protokollfördes. Styrgruppen bestod av 

följande personer: 
Magdalena Djerf  Mo Gård 

Maria Norberg   Teckenbro 

Ingalill Björkstrand  DHB Riks 

Sonia Strömberg  DHB Flex 

Maria Creutz (t.o.m. år 2)  Mo Gård 

Jan Carlsson (t.o.m år 2)  Mo Gård FHSK 

Cecilia Joge Johansson (fr.o.m. år 3)  Mo Gård FHSK 

 

Referensgruppen har varit dynamisk och haft två träffar per projektår. Tanken 

med att ha en dynamisk referensgrupp var att kunna vara öppen för att bjuda in 

fler personer under arbetets gång, som på ett eller annat sätt kunnat bidra till 

projektet. Varje möte hade olika fokus och personer som samarbetat med 

projektet och som har erfarenhet och kunskap om det gällande fokusområdet har 

bjudits in. Under åren har följande personer varit med en eller flera gånger i 

referensgruppen: 
Anna Ahrbom  Mo Gård LSS 

Åsa Aktner  Mo Gård FHSK Norrköping 

Eva-Karin Alm  Handikappscentrum Västerås  

Lotta Anderson  Malmö Högskola  

Eva Andåker  SPSM Örebro 

Kristina Ekholm  Handläggare Arvsfonden  

Marina Gunnmo Grönros  BO Stockholm 

Tina Hassberg  Tullängsskolan RG Sär D/H 

Maria Hermansson  SPSM Örebro 

Shanti Ingeström  BO Stockholm 

Joana Ivarsson Vitório  BO Stockholm 

Anna Olsson  BO Stockholm 

Carolina Orvert  Ungdomsmottagningen ÖLL 

Carin Roos  Karlstads universitet 

Madeleine Sandström  Mo Gård FHSK Stockholm 

Ann- Marie Stenhammar  HSO 

Judith Timoney  FUB  

Florian Tirnovan  SDUF 

Elin Wikander  UH 

Elena Ylivainio  Mo Gård FHSK Stockholm 

Maria Öjmertz  UH 

 

  



 

10 
 

Urval 
Rapportens resultat bygger på 57 intervjuer med 21 individer, varav 11 tjejer och 

10 killar. Projektledarna har vid sina besök i skolorna träffat uppskattningsvis 

ett 60 tal elever. Målsättningen var att intervjua varje individ tre gånger, där 

den första intervjun handlade om ett lättsamt ämne som fritidsintressen eller 

favoritmat och de följande två om skola och boende. Då urvalsgruppen är så pass 

liten, anges inte skolorna eller hemorterna i denna rapport av integritetsskäl. 
 

Målgruppens och urvalsgruppens storlek 
Storleken på målgruppen är svår att definiera, då det idag inte finns någon 

statistik över antalet barn och ungdomar med kombinationen av 

dövhet/hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Under projektets tre år har 

kontakt med Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

(FUB), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Hörselskadades 

Riksförbund (HRF), Skolverket, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån 

(SCB) tagits. Från dessa kontakter har olika förklaringar getts till varför 

målgruppens storlek är så svår att definiera. Dels beror det på offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400) inom sjukvården och personuppgiftslagen (PUL) men 

också på att kombinationen dövhet/hörselnedsättning och utvecklingsstörning 

inte existerar i statistiken som en egen grupp (Ungdomsstyrelsen, 2012, s 37-38). 

Det som de också lyfter fram är att fokus ofta ligger på den funktionsnedsättning 

som upptäcks först under barnets första år. Det vill säga att det är först i 

skolåldern som fokus läggs även på den senare funktionsnedsättningen, eftersom 

det ofta är i skolan som den senare funktionsnedsättningen upptäcks. En annan 

förklaring är att vissa personer med utvecklingsstörning har en lägre kognitiv 

nivå och är svåra att utföra hörseltest på och att det därför kan vara svårt att 

veta om de tillhör målgruppen eller inte (Andersson, 2002). Den enda möjlighet 

till uträkning av målgruppens storlek kan göras med hjälp av nedanstående 

uppgifter. FUB uppskattar att ca 0,5 % av befolkningen i Sverige har en 

utvecklingsstörning. Statistiska Centralbyrån rapporterade 2014 att det finns 

909 190 personer i Sverige mellan 18-24 år (SCB, 2015a). Sammantaget betyder 

det att uppskattningsvis finns 4 000 ungdomar mellan 16-21 år som har en 

utvecklingsstörning (Funka, 2015). I en hälsoundersökning från 2013 uppskattar 

Statistiska centralbyrån att ungefär 52 000 personer mellan 16-24 år har 

begränsad hörsel, även med hörselhjälpmedel. Med hjälp av FUB:s skattning att 

0,5% av befolkningen har en utvecklingsstörning kan det antas att 2 600 

personer av de som har en hörselnedsättning även har en utvecklingsstörning 

(SCB, 2015b). Å andra sidan vet man att vid förekomsten av en 

funktionsnedsättning så ökar förekomsten av ytterligare funktionsnedsättningar, 

bland annat utvecklingsstörning (Creutz, Furå & Linikko, 2011), varför sådana 

uträkningar som ovan kan vara missvisande. Förekomsten av hörselnedsättning 

hos personer med utvecklingsstörning har konstaterats vara dubbelt så vanlig 

som hos övriga personer i befolkningen (Andersson, 2002). Därför går det inte att 

ge en förlitlig siffra på hur stor målgruppen är.  
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Intervjuverktyg 
Projektets intervjuverktyg har inspirerats av åsiktsmetoden Samtalsmatta. Med 

en samtalsmatta ställs öppna frågor till en person som svarar genom att placera 

bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta (DART, 

2013). Projektledarna har gått en certifierande kurs för att kunna använda sig av 

metoden. En vanlig symboldatabas som används i samtalsmattan är 

widgitbilder, varför projektledarna gått en kurs i användning av 

dataprogrammet Communicate: In Print (Hargdata, 2013).  

 

Vid intervjutillfället har deltagaren fått en matta framför sig. Längst upp på 

mattan har två eller tre svarsalternativ funnits i form av bilder på tumme upp, 

sådär och tumme ner. Ibland har sådär inte använts som svarsalternativ. En bild 

på ämnet vi pratat om har suttit längst ned på mattan. Alla frågor som ställts till 

deltagaren har funnits som bilder vilka deltagaren själv fått lägga vid tumme 

upp, sådär eller tumme ner (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Intervjuverktyget som inspirerats av metoden Samtalsmatta. 

 

Pilotstudie ledde till förbättringar 
Under projektets första år gjordes en pilotstudie av intervjuverktyget (Djerf & 

Norberg, 2013). I pilotstudien gjordes tre testintervjuer samt en informationsträff 

med testintervju i grupp. Samtliga personer som deltog hade både 

hörselnedsättning samt utvecklingsstörning. Vad som framgick i pilotstudien är 

att intervjuverktyget behöver anpassas till projektets målgrupp. En anpassning 

är att en del frågor inte kan vara öppna, eftersom deltagaren kan ha svårt att 

svara på en öppen fråga av kognitiva skäl. En annan anpassning är att en 
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genomgång av alla frågor i slutet inte har gjorts, eftersom en del deltagare blev 

förvirrade. Andra saker som framkom i pilotstudien är att en del bilder som 

användes var missvisande i relation till begreppets motsvarighet i det svenska 

teckenspråket. Likaså att antalet bilder/frågor var för många i förhållande till 

vad målgruppen klarade av rent tidsmässigt. En del deltagare ville avbryta 

intervjun efter tio minuter medan andra klarade av att sitta i en timme. 

Projektledarna införde också en rutin efter pilotstudien att alltid föra loggbok 

efter intervjun. Dessutom såg projektledarna till att i största möjliga mån 

intervjua deltagaren utan närvaro av föräldrar, skolpersonal eller assistent av 

integritetsskäl. Pilotstudien visade sig också stämma överens med 

Kommunikation- och dataresurscenters (DART) rekommendation; att alltid ha en 

mer lättsam intervju med syfte att lära känna varandra vid det första tillfället 

(2013). 

Intervjufrågorna 
När intervjuguiden togs fram användes Rönnbäcks (2013) fem fokusområden; 

meningsfullhet, arbetsmiljö, trygghet, delaktighet och inflytande samt 

respektfullt bemötande. Därefter gjordes en mindmap där frågorna, som även de 

är inspirerade av Rönnbäck, delades in efter varje fokusområde (se bilaga 1). 

Frågorna är ibland ställda som ja/nej frågor, vilket strider mot Samtalsmattans 

princip, som är att ha öppna frågor. Detta har gjorts för att ha en möjlighet att 

anpassa frågorna till deltagaren vi intervjuar. Frågorna har således ställts som 

öppna frågor när det varit möjligt, och som ja/nej frågor när det varit nödvändigt. 

Exempelvis har frågan ”Får du beröm?” som öppen fråga varit ”Vad tycker du om 

att få beröm?” (se intervjufrågorna i bilaga 2). 

Under analysarbetet fick projektets referensgrupp möjlighet att kategorisera 

olika citat som klipps ut från intervjuerna. Syftet med det var att se om 

fokusområdena var tillräckliga och relevanta. Referensgruppen lade då till tre 

fokusområden; identitet, kommunikation och lärande, så de blev åtta till antalet. 

Fokusområdet respektfullt bemötande byttes också ut till sociala relationer. 

Efter analysarbetet ansåg projektledarna att flera fokusområden flätades in i 

varandra varför en del slogs ihop. Det resulterade i de slutgiltiga sex 

kategorierna som är; meningsfullhet, arbetsmiljö, delaktighet och inflytande, 
kommunikation, sociala relationer samt lärande.  

Intervjuer 
Kontakt har tagits med skolor där projektets målgrupp befinner sig, men även 

med ett tiotal gymnasiesärskolor i Sverige som fått frågan om de har någon eller 

några elever som tillhör projektets målgrupp. Kontakt har också tagits med 

föräldrar som medverkat vid en föräldrakonferens som ordnats av SPSM i 

samarbete med Riksförbundet DHB, Mo Gård, Almåsakonferensen samt 

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade (RG Sär D/H). 

  



 

13 
 

Information till deltagarna 
Att ge ut information inför intervjuerna i text på skriven svenska medför vissa 

svårigheter för en del av eleverna, varför projektledarna tillsammans med 

pedagoger på Mo Gård utvecklat ett informationsmaterial som funnits 

tillgängligt på olika alternativa språk.  

 

Intervjuer på skolor 
När intervjuer gjorts på skolor har upplägget varit att projektledarna först haft 

kontakt med lärare och kontaktpersoner på skolan och berättat om projektets 

syfte och metod. Informationsmaterial, på skriven svenska, med och utan 

bildstöd och lättläst svenska, har lämnats för utdelning i klasserna. Även ett 

papper om skriftligt samtycke till både elever och målsmän har delats ut. 

Därefter har projektledarna träffat eleverna i smågrupper där de berättat om 

projektet. Projektets informationsfilmer har visats och därefter har eleverna 

själva fått prova på att intervjua och bli intervjuade med projektets 

intervjuverktyg.  

Projektledarna har därefter haft en drop-in-verksamhet i ett rum nära 

klassrummet, så att deltagarna kunnat komma in när de känt att de haft tid och 

lust. Detta förfaringssätt har varit speciellt bra för elever som behövt tid på sig 

att fundera och reflektera över vilka projektledarna är, vad de gör där och om de 

vill delta. Vid första intervjutillfället användes ”fritid” som intervjuämne. På 

detta sätt gavs bakgrundsinformation om deltagaren. Tillfälle gavs även för 

deltagaren och projektledarna att lära känna varandra och lära känna 

intervjuverktyget. Efter det första intervjutillfället anpassades intervjuverktyget 

inför nästa intervjutillfälle. Anpassningen kunde gälla till exempel vilka bilder 

som skulle användas eller att använda deltagarens egna bilder, eller hur 

frågorna skulle formuleras på bästa sätt, hur många frågor deltagaren klarade 

av per tillfälle samt vilka kommunikationsmedel deltagaren ville använda sig av. 

Alla dessa delar dokumenterades i loggboken till kommande intervjuer med 

samme deltagare, där fokus i båda fallen låg på skolan och boendet som 

intervjuämne. 

Intervjuer hemma hos deltagarna 
Några deltagare nåtts av projektet via andra vägar än skolan, som exempelvis 

föräldrakonferensen på Almåsa. När skolan inte varit en kontaktlänk har 

intervjuerna hållits hemma hos deltagaren. Det har då planerats in så många 

tillfällen som deltagaren har velat, dock högst tre, och projektledarna har åkt dit 

med intervjumaterial. Precis som i skolorna har deltagaren avgjort längden på 

intervjutillfällena.  

Transkribering och kategorisering av intervjuer 
Inför transkriberingen har en mall använts, där deltagarens namn, skola, ålder, 

kön, när och var intervjuerna ägt rum, vilka kommunikationssätt som använts 

vid intervjuerna samt uppgift om samtycke. Varje deltagare har sedan fått en 

kod för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet. Projektledarna har skrivit 

logg med sina tankar om hur varje respektive intervju gått och vad som kan 
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behöva tänkas på till följande tillfälle. Samtliga intervjuer har sedan 

transkriberats i sin helhet. Transkriberingen har gjorts på skriven svenska och 

arkiverats. Det svenska teckenspråket har inget skrivet språk så från de 

intervjuer som genomförts på teckenspråk har först en översättning till svenska 

gjorts innan översättningen transkriberats. En del deltagare säger inte mycket 

med ord eller tecken, men visar desto mer genom att lägga ut bilder eller visa 

ansiktsuttryck. Gester och kroppsspråk är således en del av deltagarnas 

kommunikationssätt, varför dessa uttryck samt var bilderna lagts på mattan 

tagits med i transkriberingen i kursiv text. Båda projektledarna transkriberade 

ungefär hälften var av intervjuerna, sedan gjordes en korrekturläsning av 

varandras transkriberingar där även en avstämning av översättningen i 

transkriberingen gjordes. 

Som ett andra steg i transkriberingen gjordes en kategorisering av citat, genom 

att de sorterades in i de sex kategorierna. Varefter en text skrevs om varje 

kategori med tillhörande citat, se resultatdelen nedan. Huruvida projektledarna 

tolkar deltagarna rätt eller inte, går inte att vara helt säker på. Projektet är 

ingen kvantitativ studie utan resultatet förmedlar enbart vad deltagarna 

uttrycker. Thomsson (2014) menar att en kvalitativ studie ska kunna beskrivas 

och resoneras kring. Hon skriver: 

Sen är det upp till läsaren att fundera över om de presenterade 

resultaten även kan tänkas gälla under andra omständigheter, för andra 

grupper och kanske även för andra fenomen (Thomsson, 2014, s. 10). 

Projektet har inspirerats av Barnombudsmannens metodperspektiv som utgår 

ifrån att deltagaren är expert på sin situation (Barnombudsmannen, 2015). 

Deltagarna representerar olika perspektiv på frågor om målgruppens 

livssituation. Sammantaget ger deltagarnas berättelser en inblick i hur 

målgruppen själva upplever sin livssituation. Det innebär att deltagarna 

representerar enbart sig själva. Resultatet ger en bild av hur verkligheten 

upplevs och gör det därför möjligt för oss att uttala oss om eventuella svårigheter 

och förbättringsområden för målgruppen. 

Efter deltagandet 
Varje deltagare har fått en present från projektet som tack för deltagandet. 

Deltagarna har också erbjudits medverkan vid projektets avslutningskonferens, 

samt fått tillgång till projektets hemsida och häfte. Under halvåret efter denna 

rapports skrivande kommer projektledarna att besöka de skolor som vill, för att 

berätta om projektet för såväl elever som personal. 

Etik och krisplan 
Inför intervjuerna diskuterades etiska regler och förhållningssätt. Projektledarna 

bestämde i samråd med referensgruppen att utforma en etisk egengranskning i 

form av en checklista samt en krisplan (se bilaga 3 och 4). Att delta i projektet 

har varit helt frivilligt och deltagarna har kunnat avbryta sin medverkan när de 

velat. Under projekttiden har två personer bestämt av avsluta sin medverkan 
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efter en eller två intervjuer. Det är också deltagarna själva som bestämt hur 

länge varje intervjutillfälle ska pågå.  

Samtycke 
Inför alla intervjuer har skriftligt samtycke för att delta och bli filmad inhämtats 

av deltagarna själva. Några deltagare kunde skriva under sitt samtycke själva 

medan andra behövde hjälp av målsman. Alla intervjuer filmades i första hand i 

analytiskt syfte. Deltagarna har också kunnat ge ett samtycke till att vissa delar 

av filmerna används i slutresultatet. Samtycket tillsammans med ett brev till 

eleverna presenteras i bilaga 5. 
 

Informationsmaterial 
Under projektets gång har dessa material utformats: 

Information om projektet Foldrar (svenska, lätt läst svenska) 

 Blogg (svenska samt fotografier) 

Information om intervju A4 papper (svenska, widgitbilder/ritade tecken samt lätt 

läst svenska) 

 Film (svenskt teckenspråk, textad på svenska) 

Samtycken (målsman/god man) Skriven svenska 

Etisk egengranskning Skriven svenska 

Resultat Skriven rapport (svenska) 

Hemsida (svenskt teckenspråk, lätt läst svenska samt 

widgitbilder) 

Häfte (lätt läst svenska samt widgitbilder) 

Foldrarna, brevpapperen och filmklippen har följt en grafik som vi tagit fram för 

projektet. Den huvudsakliga färgen är grön, som både Arvsfonden, DHB och Mo 

Gård har i sina loggor. I affischen som tagits fram, som också används till 

informationsfoldrarna, syns en illustrerad person som visar fram sina händer, 

samt en publik som lyssnar. 

Affischen är inspirerade av 

Pictogrambilderna för Tala och 

Publik (se figur 2) (Pictoonline.se, 

2013). Grafiken har även tryckts 

upp på pikétröjor samt västar, 

båda med svart bakgrund och vitt 

tryck för att minska den visuella 

störning som en mönstrad eller 

starkt färgad tröja kan ge vid 

intervjutillfällena. 

  

Figur 2. Affisch för Tell-Us och Pictogrambilder 
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Resultat 
Här nedan är resultatet indelat efter kategorierna; meningsfullhet, arbetsmiljö, 
delaktighet och inflytande, kommunikation, sociala relationer och lärande. Varje 

kategori beskrivs kortfattat varefter citat från intervjuerna är indelade i olika 

underrubriker. Efter varje citat syns den kod som varje deltagare tilldelats av 

anonymitetsskäl, efter varje kod syns antingen siffran 1, 2 eller 3 som indikerar 

vilken intervju i ordningen det är med deltagaren i fråga. Det går således att 

utläsa om en och samma deltagare har flera citat med i denna rapport. Maria 

intervjuar på svenskt teckenspråk och Magdalena intervjuar med svenskt tal i 

kombination med tecken som stöd, båda finns alltid på plats vid 

intervjutillfällena. 

Här nedan nämns inte om deltagarna tecknar eller talar, av integritetsskäl. 

Vissa av deltagarna varvar dessutom mellan svenskt teckenspråk och tal. Vissa 

ord i transkriberingen följer därför deltagarnas uttryck ordagrant i sin ordföljd 

och inte den svenska grammatiken. Det svenska teckenspråkets tecken för han 

och hon är samma, dvs. en pekning. Vi kan ibland därför inte veta om deltagaren 

menar en han eller en hon, varför vi här nedan valt att fingera namnen 

oberoende av kön. Målgruppen i projektet är så pass liten att även samtliga 

städer är fingerade för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet. 

 

Nyckel vid framställande av citat 
I samtliga citat har vi valt att använda oss av följande förfaringssätt: 

 

Fet stil Deltagarens utsagor 

Normal stil Intervjuarens utsagor 

(Parentes) Något som görs, och inte sägs 

Städer Samtliga städer är fingerade 

Namn Samtliga namn är fingerade 

(17.2) Deltagarkod 

(…) Hoppar över en eller fler meningar i citatet 

 

Hemsida och häfte 
Projektet har tillgängliggjort resultatet för målgruppen genom att en hemsida 

och ett häfte har framställts (se figur 3 och 4) där citat visas under samma 

kategorier som redovisas i föreliggande rapport. Citaten på hemsidan är 

baserade på intervjufilmklipp som är tillgängliga på svenskt teckenspråk, 

svenskt tal och text. Till varje kategori finns fyra filmklipp med två tillhörande 

diskussionsfrågor vardera; en riktad till målgruppen och en riktad till personer 

runt målgruppen. 
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Meningsfullhet  
Begreppet meningsfullhet har inspirerats av Antonovskys teori KASAM 

(1987/2005) som handlar om känsla av sammanhang. Teorin består av tre delar; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Meningsfullhet är den del som 

anses ha störst betydelse för att en individ ska uppleva en känsla av 

sammanhang.  

Utan meningsfullhet saknas den energi och engagemang som driver oss 

framåt, även om vi skulle förstå varför vi behöver göra vissa saker och 

att vi skulle ha resurser till det (Rönnbäck, 2011). 

I en forskningsöversikt (Eriksson & Lindström, 2007) konstateras det att det 

finns ett samband mellan känsla av sammanhang och livskvalitet. Ju starkare 

KASAM desto bättre livskvalitet. I intervjuerna har meningsfullhet kopplats till 

deltagarnas liv utanför skolan, deras fritidsintressen och framtidstro. 

Meningsfullhet kopplas även till deltagarnas olika känslor som att känna sig 

behövd, att känna lycka och olycka. När citaten kategoriserats in under 

meningsfullhet har begreppen identitet och trygghet i första hand varit i åtanke. 

Här nedan berättar deltagarna om sina funderingar om framtiden, 

fritidsintressen, att känna sig behövd, känslor, att ha någon att prata med, 

ensamhet, strategier och lösningar för att skapa trygghet. 

Figur 4. Häftets framsida 

Figur 3. Skärmdump av hemsidans resultatdel 
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Identitet 
Identitet kopplas här till deltagarnas känsla av sammanhang och meningsfullhet 

i den bemärkelsen att en individ känner en begriplighet över det egna jaget. 

Identitet handlar här om de egenskaper och de känslor deltagaren har. Det kan 

visa sig i att deltagaren vet sitt värde, känner sig själv och är medveten om sin 

funktionsnedsättning. Det kan också visa sig genom att deltagaren har en känsla 

av tillhörighet och självinsikt. Uttryck om behov av hjälp och insikt om att 

behöva hjälp är ett sätt att se deltagarens identitet. Liksom att uttrycka 

självförtroende och framtidsplaner. Projektet visar att livskvaliteten och 

meningsfullheten stärks när en individ har egeninsikt. 

 

Trygghet 
Att trivas i skolan är en grundläggande faktor för att känna sig trygg. Trygghet 

kan vara att ha kompisar, att ha en vuxen att prata med, att trivas med de andra 

och att förstå vad alla säger. Tryggheten hemma påverkar tryggheten i skolan 

och vice versa. Att veta om sina begränsningar och ha lösningar på saker och ting 

är också ett sätt att skapa trygghet, liksom att inte känna sig ensam. Trivsel och 

trygghet skapar förutsättningar för att känna meningsfullhet. 

 

Funderingar om framtiden 
En del av deltagarna har en positiv framtidstro, de vet vad de vill göra efter 

skolan och låter inte sina funktionsnedsättningar stå i vägen för deras drömmar. 

Här visas några citat: 

- Vad vill du göra i framtiden? 

- Då vill jag jobba med hästar. Det är det bästa jag vet! 

(15.3) 

 

- Jag ska jobba på station. 

- Mm, vad gör man då? 

- Man sorterar sopor. 

(12.1) 

 

- Vad vill du göra i framtiden? 

- (Suckar och lägger huvudet i handen.) Bli tolk tror jag. 

- Bli tolk.  

- Mm 

- Ja, vad roligt. Teckenspråkstolk? 

- Mm. 

- Jaha.  

- Det vill jag, tror jag. (Skrattar lite.) 

(17.4) 
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Framtiden är ett ganska luddigt begrepp. Det kan handla om nästa vecka eller 

tio år framöver. En deltagare tolkar ordet framtid så här: 

- Jag är lite nyfiken på vad du vill göra i framtiden. 

- (Rycker på axlarna.) I sommar? 

- Vad vill du? 

- (Funderar en stund.) Lite semester. 

(11.3) 

En del av deltagarna har uttryckt en längtan till studenten eller en oro för hur 

det ska bli efter gymnasiet. Att de tycker att det är jobbigt att inte veta vad som 

händer sen, var de ska bo, hur de ska bo och vad de ska göra. Så här säger två 

deltagare: 

- Jag drömmer på nätterna, när jag sover, om studenten. Jag längtar till jag tar 

studenten! 
(8.2) 

 

- Jag är lite orolig för var jag ska bo, för jag vet ju inte det. 

(15.3) 

Fritidsintressen 
Vid första intervjutillfället med deltagarna ställdes frågor om deras 

fritidsintressen. Det framgår att vissa fritidsintressen ger god livskvalitet hos 

deltagarna, som i sin tur ger en meningsfullhet: 

- Det är skönt med skidsemester! Då åker vi skidor, det är bäst att ploga nerför. 
(8.1) 

 

- Vad tycker du om att dansa? 
- (Tar lappen från intervjuaren och lägger den på tummen upp.) Det tycker jag är 

roligt för att jag brukar dansa med alla kompisar en gång i månaden. 
- Jaha. 
- Alltid gör vi det, alla kompisar från elevhemmen samlas på dansstället och också 

några som har eget boende kommit dit. Det är alla särskolor som samlas där, alla de 

kommer också. Det brukar vara alldeles fullt med folk! 
(6.1) 

Att känna sig behövd 
Att ha kompisar och ingå en i social gemenskap kan också ge en känsla av 

meningsfullhet. Att inte bara vara den som är i behov av hjälp och är beroende 

av andra, utan att vara jämlik och känna sig behövd. Så här berättar en 

deltagare: 

- Min kompis är dövblind. Alexis tecknar jag taktilt med. (…) Jag hjälper denne med 

ledarhunden. (…) så har denne en vit käpp också. 

- Ja. 

- Alexis ser ingenting och behöver hjälp ibland. 

- Vad bra att du kan hjälpa till ibland också. 

- Ja, om Alexis går nära en stolpe eller så. 

(11.1) 
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Merparten av de som intervjuats berättar att de blir glada av antingen en person 

eller av att vara en del i ett sammanhang med flera personer. Frågan om när 

deltagaren brukar vara glad ställdes till en deltagare som vittnar om just att bli 

glad av andra: 

- När brukar du vara glad? (Ger deltagaren bilden.) 

- (Deltagaren sätter bilden på mattan.) Jag brukar vara glad och mysa 

med Kim, då trivs jag bra. 

- Jaha, när är du mer glad? 

- (Rycker på axlarna och rättar till glasögonen.) Jag är glad för jag tycker 

om alla.  

- Ja, du tycker om alla? 

- Kaj (som deltagaren bråkat med) också! 

- Persontecken också. 

- Jag trivs bra. 

(11.3) 

Känslor 
Glädjen ger en trivselkänsla och därmed en trygghet i skolan. En del av de 

deltagare som intervjuats är tonåringar, med tillhörande humör. Motsatsen till 

att bli glad av andra är att bli ledsen eller arg på grund av andra. Ett bråk med 

en förälder beskrivs i en intervju: 

- Arg, irriterad. Mamma. Jag vet inte. iPaden, jag ville inte förstöra. 

Mamma arg irriterad. 
- Är mamma irriterad för att iPhonen är sönder? 
- Nej, jag måste vara försiktig med iPaden, försiktig.  
- Jaha, försiktig med iPaden. 
- Ja, lugn, irriterad, äsch. 
- Du är irriterad på mamma som säger till dig? 
- Ja, äsch. 
- Jaha.  

(3.2) 

Sin ilska kan man hantera på olika sätt. En deltagare berättar att denne brukar 

gå in på sitt rum i fem minuter och sedan komma tillbaka för att diskutera. Att 

vara medveten om hur man ska hantera sin egen ilska tycker deltagaren är bra. 

Konsekvenserna av att inte vara som många andra är inte alltid roliga. En 

annan deltagare berättar om när denne åker lokaltrafik till skolan: 

- Jag brukar bara gå in och ställa mig, men det är pinsamt ibland. Många 

personer brukar glo på mig och jag förstår inte varför? Men ja, jag är ju 

döv så ja… jag står ut när alla tittar på mig. 

- Vad brukar du göra då? 

- Jag brukar stå upp och åka, och så surfar jag i mobilen. Sedan hoppar 

jag av och byter och där brukar det inte vara mycket folk på nästa 

sträcka. Ja, ibland är det mycket och ibland lite. 

- Var vill du sätta bilden? (Ger den till deltagaren.) 

- Ja, hm, under sådär. (Får bilden och sätter den under sådär.) 

(15.3) 
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En deltagare berättar att dennes ilska har en koppling till utvecklingsstörningen. 

Medvetenheten om sin egen dövhet och utvecklingsstörning vittnar en del 

deltagare om. En deltagare berättar: 

- Jag föddes med ett litet fel här (pekar bak på huvudet) det blev något fel 

där, det flimrade framför ögonen som kortslutning. 

- Jaha, jaså.  

- Ibland… jag opererades här bak (pekar på huvudet) när jag var tre år. 

Sen försökte de få mig att höra. De satte på band så här (visar på 

huvudet) H-A-B-A1, här (pekar bak på huvudet igen). Här och där, men 

det gick inte. Jag är verkligen döv, det är tråkigt. 

- Ja. 

- Jag vill kunna höra, men det går inte. Tråkigt. 

(8.3) 

Eftersom de flesta av deltagarna i projektet bor på annan ort än hemorten finns 

för dem olika boendealternativ. De kan bo i egen lägenhet med tillgång till 

personal, elevhem, LSS-boende2 och HVB-hem3. Oavsett boendealternativ så kan 

man ibland känna hemlängtan berättar några av deltagarna. Någon längtar 

efter sina syskon, någon längtar efter sin mormor och någon längtar efter sin 

katt. En deltagare beskriver sin hemlängtan såhär: 

- Vem är du arg på? 
- På elevhemmet, jag känner mig arg, jag vill inte vara där. Jag vill hem.  
- Jaha.  
- Jag känner att jag längtar. Det tar så lång tid mellan gångerna. 

Varannan månad. Jag får vänta så länge tills jag får åka hem. Då blir 

jag sur, och då skäller de på mig. Jag blir irriterad.  

(2.1) 

Ibland vill deltagarna inte prata om vad det är som gör dem ledsna. De kanske 

inte vet, vill eller kan förklara. Oavsett vad, så uttrycker de att det är något som 

de är ledsna för. En deltagare berättar: 

- Jaha. (Tar en ny bild.) Här då, ledsen. När är du ledsen? 

- Ja. (säger något som inte intervjuaren förstår. Höjer ögonbrynen och slår 

ut med handen.) 

- Ingen aning? 

- Ja.  

- Var tycker du att den här ska vara då? Är det, visar tummen ner och 

tummen upp.  

- (Tar bilden och sätter den under tummen ner.) 

- Det är tummen ner, mm. Är du ledsen ibland? Är du ledsen ibland? 

  

                                                           
1 HABA – Vi förstår att deltagaren menar Baha, ett benledningsimplantat. 
2 LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
3 HVB – Hem för vård eller boende. 
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- Mm. 

- Ibland. Nickar.  

- Mm.  

- Mm. Varför är du ledsen då? 

- (Tittar bort och pillar lite med sina fingrar. Sätter handen för munnen.) 

Japp. 

- Vet inte? 

- (Visar med handen att intervjuaren ska ta nästa bild.) 

(14.2) 

En deltagare beskrev alla sina känslor såhär: 

- Ja, jag har såhär mycket (visar med händerna) som ett paket med 

känslor i kroppen och i knoppen som är en utvecklingsstörning. 

(8.1) 

Någon att prata med 
Att man kan prata med personal i elevhemmet, med kurator i skolan, med 

assistenter och med lärare i skolan berättar några av deltagarna. Olika deltagare 

har olika personer de väljer i första hand att prata med. Projektet har inte träffat 

någon deltagare som uttryckt att det inte finns någon vuxen i skolan att prata 

med. En deltagare ger en bild av hur det är.  

- Jag lite ont i halsen.  
- Ont i halsen. 
- Orsak förkyld, lite ledsen jag.  
- Mm. 
- Happ. Chris vill kramas. 
- Är det en personal? 
- Ja.  
- Jaha, kramade dig då? 
- Ja. 
- Jaha. 
- Jättesnäll. 
- Ja, skönt. Blev du glad sen? 
- Yes.  

(18.1) 

Och så kan man säga förlåt till varandra och ta det lugnt, berättar en deltagare: 

- Säga förlåt och krama mig. Ibland blir jag ledsen, då vill jag ha kramar 

ibland.  

(8.3) 

Kompisarna i skolan bidrar till en känsla av meningsfullhet. Att känna 

en tillhörighet och gemenskap är viktigt för att trivas i skolan. En 

deltagare berättar: 

- Jag trivs i skolan när jag får träffa kompisar 

(6.2) 
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Ensamhet 
På frågan om ensamhet har deltagare berättat att det finns olika slags 

ensamhet; positiv och negativ tillika självvald och inte självvald. Här i kategorin 

meningsfullhet tas negativ ensamhet upp. I kategorin Sociala relationer finns 

citat som visar på positiv ensamhet. Genomgående i flera intervjuer har varit att 

vänner har en stor betydelse för trivsel i skolan. En deltagare svarade på frågan 

om ensamheten såhär: 

- Du känner dig inte ensam? 
- Nej. 
- Nehej, aldrig? 
- Nej. 
- Nej. 
- Jag Robin sitta tillsammans, mysigt. 
- Ni sitter tillsammans, det är mysigt. 

(18.1) 

Strategier och lösningar som skapar trygghet 
En del av deltagarna berättar att respektive skola på olika sätt har 

morgonsamling, där de går igenom vad som ska ske under dagen och veckan. På 

måndag morgon får de också berätta vad de gjort i helgen. Morgonsamlingen är 

uppskattad berättar en del deltagare, som menar att den ger ett lugn då de vet 

vad som ska ske under dagen. En annan deltagare berättar att denne har lite 

svårt att förstå och ta in information på samlingarna, och har en lösning: 

- Jag vill berätta, om jag inte förstår schema eller informationen i skolan 

på morgonen när jag kommer hit, då är det viktigt att jag säger till dem i 

personalen. 

- Brukar du säga till? 

- Ibland brukar jag glömma, det är svårt att komma ihåg. 

- Hur gör du själv för att förstå informationen bättre? 

- Det är bättre om personalen, någon lärare och jag diskuterar enskilt 

bara vi två, om det är något jag inte förstår, som är svårt att ta in pga. 

svenskan. Ja, så gör jag.  

(15.1) 

I ett stökigt klassrum för att skapa arbetsro berättar en deltagare att denne 

brukar vrida sitt bord mot väggen i hörnet. En sådan lösning visar på en trygghet 

hos deltagaren som har egeninsikt och vet vilken lösning som gör den egna 

situationen bättre. En annan deltagare känner en viss oro i skolan när det är 

mycket som sker och berättade om hur de löst situationen. 

- Ibland när jag ville sitta själv och koncentrera mig då åkte jag och Tone 
och köpte något som jag kunde pyssla med på rasten för att ha lugn och 

ro. Det var lätt att jag blev orolig när det var så många på rasten. Jag 

blev lätt orolig och kunde då pyssla med lego.  

- Tyckte du att det var en bra lösning? 

- Ja. 

(15.2) 



 

24 
 

Resultatet visar att det krävs mycket resurser om personal i skolan ska ha 

möjlighet att ge varje elev enskild tid tillsammans med personal, något som kan 

förstås vara optimalt för tryggheten. En deltagare berättar att det blir bättre 

med tiden. 

- När jag kom hit, första året, så var allting i Örebro svårt och allt var 

nytt. Vilka var lärarna, vilka var assistenterna, skolan var stor, och 

elevhemmet… ja, allt var nytt. Jag förstod inte vad som skulle hända nu. 

Men nu är jag van, nu vet jag hur allt är och vad jag ska göra. 

(6.2) 

 

En annan trygghet men kanske också uppgivenhet är att ständigt ha 

en assistent. Hjälpen i skolan och i boendet via assistenter kommer att 

vara för alltid, berättar en deltagare som beskriver det såhär för oss: 

- Jag vet att jag kommer att ha assistent för alltid, hela livet. När jag är 

gammal, jag kommer alltid att ha en assistent. 

(8.3) 

 

Arbetsmiljö 
När citaten kategoriserats in under arbetsmiljö har begreppen fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö i första hand varit i åtanke. Den fysiska arbetsmiljön i 

skolan handlar om hur lokalerna eleverna vistas i är. Det kan handla om hur 

man har möblerat lokalen, att den är städad och fräsch eller att det finns de 

hjälpmedel eleverna behöver. Det handlar även om ventilation, belysning och 

ljudnivå. 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar dels om hur alla på skolan behandlar 

varandra, om man får ett respektfullt bemötande eller inte. Men det handlar 

även om hur eleverna trivs med både skoluppgifter och tillsammans med de 

andra eleverna och personalen. Risker i den psykosociala miljön i skolan kan 

handla om stress, högt arbetstempo eller dåliga möjligheter att påverka och 

delta. Även mobbing och kränkningar är stora riskfaktorer inom skolan eftersom 

det vistas så många människor på samma arbetsplats. Faktum är att skolan, 

som fenomen totalt sett, räknas som Sveriges största arbetsplats enligt 

Arbetsmiljöverket (2015).  

Här nedan berättar deltagarna om ljudvolym och arbetsro, skolmaten, 

toaletterna, att ta sig till och från skolan, trivseln i skolan, negativa upplevelser 

eller bråk och konflikter, rasterna, schema, att känna sig sedd och hörd, 

likabehandlingsplanen samt diskriminering. 
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Ljudvolym och arbetsro 
En del av deltagarna som har hörselhjälpmedel som hörapparat eller cochlea 

implantat4 påpekar att det kan bli högljutt både i klassrummen och de 

gemensamma utrymmena som matsalen och korridorerna. Ett visuellt buller5 

kan ha större påverkan om man inte hör och flera av deltagarna påpekar vikten 

av att ha lugn och ro omkring sig rent visuellt. Storleken på skolan och klasserna 

kan ha betydelse för hur mycket deltagarna upplever visuellt eller auditivt 

buller. Ett par deltagare berättar att de upplever mer lugn och ro när de bytt 

från en större till en mindre skola. Så här säger de: 

- Det var mycket folk och kaos och då blev jag arg… Ja, det var kaos, mycket 

folk och rörigt (visar med ansiktsuttryck att det var rörigt/förvirrande). Jag 

blev helt slut och behövde flytta hit. Här är det lugnt.  

(8.2) 

 
- Om du jämför skolorna då, vilken är bäst? Den här skolan eller den andra 

skolan i Uddevalla? 

- Den här är bäst. 

- Den här är bäst? 

- Mm. 

- Varför? 

- Jag trivs bra, bättre. 

- Du trivs bättre här? 

- Ja.  

- Vad tror du att det beror på? 

- (Suckar och funderar.) Det beror på, äh, det beror på att, äh… Det beror på 

att jag har lugn och ro och så. 

(17.2) 

En deltagare berättar hur denne gör för att skapa arbetsro när det är stökigt i 

klassrummet: 

- Och under lektionerna?  

- Då har jag svårt att koncentrera mig så klart, och ibland är det många som 

stör och vill prata med mig och jag frågar ”vad vill du?” och så pratar vi. 

Ibland brukar jag vrida bordet mot väggen i hörnet för att få arbetsro.  
(4.2) 

Skolmaten 
Merparten av deltagarna tycker att matsalen är bra och att de tycker om 

skolmaten. En del upplever att det ofta är mycket folk i matsalen vilket leder till 

långa köer och några säger att de upplever att det är rörigt och hög ljudvolym. Så 

här säger en deltagare om sina tankar om matsalen: 

- I matsalen är det okej men det är ofta mycket folk där så det är svårt att 

koncentrera sig när man ska äta för det är så mycket folk. Men det är bra i 

alla fall. 

                                                           
4 Ett cochleaimplantat är en elektronisk medicinsk utrustning som ersätter funktionen på det 

skadade innerörat (Cochlear, 2016). 
5 I detta fall, att störas visuellt av rörelser, föremål eller personer. 
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(4.2) 

Toaletterna 
Hur toaletterna på skolan är finns det delade uppfattningar om. En del tycker att 

de är bra medan andra påpekar att de tycker att de är smutsiga, luktar illa och 

behöver städas oftare. På några skolor sitter det bilder uppsatta på toaletten som 

påminner eleverna om att spola, tvätta händerna och slänga skräp i 

papperskorgen. Så här berättar en elev om sin uppfattning om toaletterna: 

- (Lägger bilden i mitten på mattan.) Det är ganska okej, men inte alltid men 

ja… funderar, ibland tycker jag det är okej, ibland inte. För att några 

gånger har de varit trasiga papperskorgar eller så fungerar det inte att 

spola och det blir översvämning så att man blir tvungen att ta en annan 

toalett.  

(6.2) 

Att ta sig till och från skolan 
Det varierar hur deltagarna tar sig till och från skolan, beroende på vilken 

boendesituation de har. En del åker färdtjänst eller åker minibuss tillsammans 

med andra elever som de bor med. En del bor nära skolan och kan cykla eller gå 

till och från skolan självständigt, medan andra har en assistent som följer med 

dem. En deltagare säger så här:  

- Hur kommer du hit till skolan? 
- Jag cyklar.  
- Du cyklar.  
- Elcykel. 

- Tummen upp eller tummen ner? 

- Det fungerar bra. Det går bra att cykla. (Tar bilden och sätter den på 

mattan.) 

(2.1) 

 

Trivsel i skolan 
Av de deltagare projektet har pratat med har i stort sett alla uttryckt att de trivs 

i skolan. Ofta verkar det bero på att skolan är den platsen där de träffar sina 

kompisar, känner en gemenskap med andra i samma situation och att det är en 

teckenspråkig miljö. Deltagarna uttrycker även att de oftast tycker om det de gör 

i skolan och att de trivs med lärarna och annan skolpersonal samt de andra 

eleverna, även om det ibland förekommer bråk och utsatthet. Så här berättar två 

deltagare: 

- (Tar bilden på skola). 

- Skola. 

- Ja, är skolan tråkig (pekar på bilden) eller rolig (pekar på den andra 

bilden)? 

- (Tar intervjuarens hand och visar att hon ska peka på trivs.) Trivs. 

- Ja, du trivs i skolan. 

(16.2) 
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- Är det någon bild du vill flytta på? 

- (Skakar på huvudet. Pekar på ämnesbilden skola som ligger i mittendelen 

längst ned på mattan och sen på delen på mattan för tummen upp.) 

- Varsågod att flytta bilden. 

- (Flyttar på bilden. Ler stort.) 

- Skolan är tummen upp. 

(9.1) 

En del av eleverna har även kunnat uttrycka vad de inte tycker om när det gäller 

skolan. Ofta handlar det om specifika skolämnen som i detta exempel: 

- Jag tyckte inte om idrott och gymnastik. Det tyckte jag inte om! 

- Varför? 

- Det var så mycket folk på idrotten. 

- Jaha, är det bättre med små grupper? 

- Ja, det är alltid bättre med små grupper. Det hade varit bra om det var små 

grupper på idrotten.  
(15.1) 

Ibland handlar det om att eleverna upplever att det är mycket att göra i 

skolan som gör att de känner sig stressade eller trötta. En elev berättar 

att fritiden påverkas när det är mycket i skolan: 

- Jag har ett schema med mycket aktiviteter… Många, jag följer schemat. Jag 

lyder och blir trött och nedstämd. I skolan blir jag trött, jag måste ha 

tålamod.  
(8.2) 

Det kan även handla om att de inte tycker om någon i personalgruppen. En elev 

berättar: 

- Vad tycker du om lärarna? 

- Jag vet inte. 

- Är de bra eller dåliga? 

- Dåliga. 

- Dåliga? 

- Ja (flyttar bilden och sätter den under dåligt). 

- Jaha, varför är de dåliga? 

- Jag vet inte. 

- Du vet inte? 

- Nej. 

- Nej, finns det någon lärare som du tycker om? 

- Nej, 

- Nej? Ingen? 

- Nej. 

(20.1) 
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Bråk och konflikter  
Merparten av deltagarna har svarat att de tycker att de andra eleverna är snälla 

och att de inte upplever att det är bråkigt. Så här svarar en av dem: 

- Är det bråkigt i skolan? 

- Nej, det är bra. (Visar tummen upp.) 

- Är det aldrig bråkigt? 

- Nej, aldrig. 

- Vad skönt. 

- Ja, det är bra.  

(1.1) 

Men det förekommer bråk och utsatthet i skolorna projektet har besökt. Några 

deltagare har svårt att uttrycka och berätta om specifika händelser men de kan 

svara på om det finns någon som är elak eller om det är bråkigt i skolan. Här är 

ett exempel: 

- Finns det någon här som brukar vara elak, eller dum ibland? 

- Det finns någon som är dum. 

- Det finns det. Var gör den personen som är dumt? 

- Vad? 

- Vad gör personen som är dum? 

- Vet inte. 

- Retas eller… 

- Ja, retas. 

- Vad retas personen om? 

- Jag vet inte. 

(12.1) 

En del deltagare har däremot berättat väldigt ingående gällande olika 

situationer där mobbing och bråk har förekommit och om de själva varit 

inblandade eller inte. De har också kunnat berätta att de känner sig rädda för 

vissa personer på skolan. Så här berättar tre elever: 

- Det är en kille, han är lång. Han skrämmer mig och slår till mig i ansiktet 

och på axeln. Då blir jag rädd. Jag blir rädd och skolkar från skolan, skolkar 

från honom och kommer hit försent. Han brukar reta mig och jag blir orolig 

och rädd  
(2.1) 

 

- Jag är själv med i bråken när en annan person tjafsar med mig och jag 

bråkar med denne och så kommer det en tredje person som jag inte vet vem 

det är, och så börjar den personen också bråka och till sist blir det lugnt, 

lugnt i klassen men så plötsligt en dag blir det bråk. Ibland bråkar jag och 

ibland bråkar jag ingenting 

(6.2) 
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- När jag var på skolan och fick en hink, bom, rakt över huvudet så här 

(visar).  

- När du gick på skolan? 

- Mm. 

- Mm. 

- (Hör inte vad deltagaren säger men deltagaren tecknar ”hem”) skolan, då 

gick jag dit, då sprack den. (Visar på bakhuvudet.) 

- Aj.  

- En liten bit av… 

- Fick du ont här? (Visar på bakhuvudet.) 

- Ja. Hela vägen sprack. 

- (Gör en grimas) vad var det som hände då? 

- Jag fick en sådan här hink med sand, mycket sand var det, över. 

- Var det en elev som kastade den? 

- Mm.  

(17.4) 

En del av deltagarna upplever att det finns vuxna som stoppar bråk och finns 

nära till hands när någon mår dåligt, medan en del upplever att de vuxna är 

frånvarande eller inte gör någonting för att reda ut konflikter. Så här berättar en 

deltagare: 

- Om det var någon som var dum eller elak, fanns det någon lärare eller 

vuxen som hjälpte till då? 

- Nej, det brukar de inte. Jag försökte prata med Kirsten. 

- Vem är det? 

- Det är en assistent (bokstaverar namnet.) 

- Jaha. 

- På skolan försökte jag prata med henne. 

- Sen då? Hände det ingenting? 

- Nej, ingenting. Jag vet inte. (Tar bilden och rycker på axlarna och sätter 

den under tummen ner.) 
(15.2) 

 

Rasterna 
Rasten är något som alla deltagare som intervjuats uttrycker sin åsikt om, även 

om det endast visar sig som ett ansiktsuttryck, tumme upp eller tumme ner eller 

mer i berättandeform. Rasten beskrivs som ett tillfälle att koppla av, fika, umgås 

med andra elever eller varva ner och vara för sig själv en stund. Merparten av 

deltagarna tycker att rasten är något positivt även om det är då en del av 

konflikterna uppstår. De berättar: 

- Rast ska vara här (pekar under tummen upp). 

- Ja, rasten, vad gör du på rasten? 

- Rast (pekar på bilden). 

- Vad gör du på rasten? 

- (Låtsas knappa med tummarna) spel, spel.  

(14.2) 
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- Jag tycker det är roligt med rast. Jag får umgås med mina kompisar och 

ibland vill jag vara själv på rasten, vara ensam och ta det lugnt.  

- Jaha. Är det skönt att ha rast?  

- Jaa. Att vilja vara själv och ensam är okej också. Om man inte vill vara med 

de andra. Jag tycker rasterna är okej! 

(6.2) 

Schema 
Projektet ville ta reda på hur deltagarna såg på skolans schema, om de förstod 

sitt schema och om det var ett bra hjälpmedel för att hantera sin vardag eller 

inte. En del deltagare berättar att det finns ett gemensamt schema för alla elever 

som oftast finns uppsatt i klassrummet. Några deltagare upplever att de inte har 

koll på schemat för hela veckan utan att de får information om vad som händer i 

skolan dag för dag, ofta genom morgonmöten som hålls med hela klassen. En del 

elever tycker att de har full koll på schemat och kan berätta noggrant hur deras 

veckor ser ut. Av de scheman projektledarna har fått se, har samtliga bilder, 

fotografier eller ritade tecken som komplement till texten. Många av deltagarna 

tycker att de förstår sitt schema. De flesta uttrycker att de behöver ett schema 

men några tycker att det räcker med information från lärarna.  

- Har du ett schema i skolan? 

- Ja, det har jag. 

- Du har? Mm, vad står det i schemat då? Vet du? 

- Nej, jag vet inte. 

- Det vet du inte. Använder ni bilder i schemat? 

- Ja. 

- Ja, vad är det för bilder då? 

- De sitter uppe där inne. (Pekar mot klassrummet.) 

- Man sätter upp dem? 

- Ja. (Tar bilden och sätter den under bra.) 

- Är det bra? Är det bra att ha ett schema? 

- Ja.  

- Mm, du behöver ett schema? 

- Ja.  

- Har du eget schema eller är det allas schema? 

- Alla vänners, där inne. 

(20.3) 

 

- Tycker du att du behöver ett schema eller inte? 

- Ja, jag tycker jag behöver det. Jag behöver det lilla schemat i plånboken för 

att kunna se och tänka ”aha, det är den lektionen nu!” 

(6.2) 
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Att känna sig sedd och hörd 
Att få beröm gläder. Deltagare har berättat vad de är duktiga på, och att de får 

beröm. Beröm kan man få från lärarna berättar en deltagare: 

- (Tar fram en ny bild.) Här då, får du beröm i skolan? 

- Mm, någon gång ibland. 

- Från vem? 

- Ja (funderar och suckar högljutt), från läraren får jag beröm. (Skrattar 

lite.) 

- Vad säger de då? 

- (Skrattar) duktigt jobbat.  

- Jaha, hur känns det då? 

- Nöjd, verkligen. 

- Du blir nöjd? 

- Mm. 

(17.4) 

Andra deltagare berättar att de får beröm av sina lärare och assistenter. Några 

deltagare pekar ut en speciell person som ofta ger dem beröm och också säger att 

denne tycker om deltagarna. Några av de deltagare som intervjuats har haft en 

assistent eller en kontaktperson. Stödet som denne assistent eller kontaktperson 

ger deltagarna är värdefullt berättar de. I en intervju berättar en deltagare om 

sin kontaktperson: 

- (Tar upp en ny bild.) Finns det någon vuxen som du känner att du kan 

prata ut med? 

- Jag brukar prata ut med Joel. Han är vuxen. Om jag ska prata med 

någon vuxen så är det Joel, han är min kontaktperson, min mentor. Och 

det fungerar bra.  

- Vad bra. (Ger bilden till deltagaren.) 

- Ja, den ska vara här (pekar under tummen upp och sätter dit bilden).  

(15.3) 

Att kunna gå till rektorn själv och prata om jobbiga saker är bra berättar en 

deltagare för oss. En annan deltagare berättar att rektorn brukar stoppa bråk 

medan en tredje deltagare berättar att denne pratar av sig hos rektorn. Det är 

viktigt att lärarna lyssnar, berättar en deltagare som speciellt väljer ut bilden 

där det står ”lärarna lyssnar”: 

- (Tar fram en tom bild.) 

- (Tittar fundersamt på bilden och skrattar lite.) 

- Den är ju tom. Den är tom så du kan lägga till något mer, du kan rita 

eller skriva om du vill. 

- (Skakar på huvudet. ) 

- Är det något du vill tala om så kan jag skriva ner det på den tomma 

bilden. Av det vi pratat om här, pekar på mattan. 

- (Funderar en stund och pekar sen på bilden ”lärarna lyssnar”. ) 

- Lärarna lyssnar, jaha. Är det viktigt? 

- (Nickar.) 

- Jaha, lärarna brukar lyssna på dig? 

- (Nickar.) 

(9.1) 
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Att själv vara ett stöd för andra samt att vara trygg i att kunna säga nej är också 

en del av ett respektfullt bemötande. Två deltagare pratar om respekt och att bli 

lyssnad på:› 

- Alla är olika, jag ser att alla är olika, alla respekterar varandra. Om 

någon inte vill prata med mig när de mår dåligt, så respekterar jag det 

och går därifrån. Jag går till personalen och säger att jag ser att Sandy 

mår dåligt, att Sandy har sagt att hon inte vill kliva upp tidigt, att det är 

tråkigt. Det kan jag se på henne. 

(8.3) 

- Lyssnar dina klasskompisar på dig? 

- Idag försökte jag prata med Camille om att jag inte ville följa med till 

hans hem och hyra video. Jag känner att jag inte orkar följa med till, jag 

kände inte att jag ville, jag vill åka hem.  

- Lyssnade han på dig då? 

- Ibland förstår han inte. 

- Okej. Vill du sätta den på bra, sådär, eller dåligt? 

- Jag vet inte, på sådär. (Deltagaren sätter fast bilden på mattan.) 

(15.2) 

Ibland lyssnar de andra eleverna inte. 

- (Tar fram nästa bild.) Lyssnar eleverna? 

- Självklart, ofta lyssnar eleverna men ibland lyssnar eleverna inte. Ibland 

stör de mig och jag får säga till ”det räcker nu! Lyssna på mig och visa 

respekt!”. Ibland tittar de bort och då brukar jag säga till personalen att 

de inte kan respektera mig. Sen säger jag igen ”ni måste visa respekt 

mot de andra” men det är många som inte vill det. Man måste lyssna och 

respektera. (Tar bilden och lägger den på positiva sidan.) 

(4.1) 

Några av deltagarna fnissar när frågan om eleverna lyssnar på varandra ställts, 

om deltagaren i fråga själv lyssnar till de andra. Fnisset har övergått till 

försiktiga erkännanden om att de själva ibland också får tillsägningar av de 

andra eleverna eller lärarna. 

 

Likabehandlingsplan 

Begreppet likabehandlingsplan kändes inte igen av någon av de deltagare vi 

intervjuade. Frågan omformulerades till om det fanns regler på skolan om hur 

man skulle bete sig mot varandra. Reglerna som deltagarna ska följa i skolan 

sitter ibland uppe på väggen som en påminnelse. En deltagare berättar att det 

fanns mycket regler på skolan: 
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- Mm, men det finns regler? 
- Ja, finns. 
- Du vet om att det finns? 
- Ja. 

- Vet du vad det är för regler? Vad står det? 

- Regler finns. Man får inte bete sig dåligt. Man får inte lyfta och slåss. Man får inte 

luras, man får inte det och det (visar en lång lista). Det är mycket regler. 

- Ja, det betyder likabehandlingsplan (pekar på bilden).  

10.2 

 

- Jo, vi har satt upp på väggen och det sitter kvar men… det är regler om vad man inte 

får göra och vad man kan göra och så vidare. Och vad som finns där och olika saker, 

det finns på väggen och jag… men jag… vi pratar inte… 

- (Försöker räcka fram bilden till deltagaren). 

- … eller ibland om regler, ibland. Men inte ofta. 

(6.3) 

Vissa klasser pratar mer och andra mindre om de regler som råder. En annan 

deltagare berättar om deras regler: 

- (Tar fram nästa bild.) 

- (Tittar en stund och funderar.) 

- Likabehandlingsplan. Det är ibland så att skolan har regler för hur man 

ska bete sig mot varandra och hur alla ska behandlas lika. Finns det 

sådana regler här i skolan? 

- Vi brukar skriva upp på ett papper själva att vi ska vara snälla mot alla, 

att vi alltid ska fråga varandra före om man vill fota till Instagram då 

brukar vi fråga före. Och att det är viktigt att vi inte mobbar varandra 

och att vi ska bry oss om varandra.  

- Brukar ni i klassen skriva det tillsammans?  

- Ja, vi sätter upp det på väggen så att alla kan se. Vi måste visa respekt. 

(Lägger bilden på positiva sidan.) 

- Tycker du det är bra?  

- (Nickar.) 

- Får ni vara med själva och bestämma vad det ska stå där? 

- (Nickar.) 

(4.2) 

Diskriminering 
Om du är döv eller har en hörselnedsättning i kombination med en 

utvecklingsstörning har du samma rätt att få ett respektfullt bemötande som 

andra personer. Ett sådant bemötande är lika viktigt ute i samhället som i 

skolan. En deltagare berättar en historia, som visar på den utsatthet projektets 

målgrupp ibland har ute i samhället. 

- Jag ska berätta för dig, det var en man som körde bussen. Ibland av 

misstag tog jag en buss som körde till en annan skola. Han blev 

förbannad och sa att jag skulle gå av, jag tittade förvirrat och klev av och 

blev ledsen och började gråta. Inte min skola. Han sa att jag skulle gå av. 

Konstigt, dum i huvudet! 

- Hur löste det sig sen? 

- Rätt buss kom, jag kände mig lättad och gick på den. En kvinna hjälpte 

mig, hon var döv eller hörselskadad, hon hjälpte mig att gå på och åka 

vidare. 

(8.2) 
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Delaktighet och inflytande 
Kategorin delaktighet och inflytande var självklar redan från projektets början 

då syftet är att ge eleverna det elevinflytande de är berättigade. Då både 

hörselnedsättningen och utvecklingsstörningen försvårar kommunikationen hos 

deltagarna kan det vara svårt för dem att få det inflytande de har rätt till. Det 

gäller inte bara i skolan utan även i det vardagliga livet. Ett flertal av deltagarna 

har en handläggare, föräldrar eller en god man som beslutar om var de ska bo 

och gå i skolan och vilket behov de har av vardagligt stöd. 

Funktionsnedsättningen påverkar även huruvida deltagarna är delaktiga i 

avgöranden och beslut som gäller deras egna liv. LSS-lagen, FN:s 

barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning tar alla upp att målgruppen har rätt att vara delaktiga i 

beslut som rör dem för att få inflytande över sina liv. Delaktighet är också en 

viktig förutsättning för att motverka utanförskap (Rönnbäck 2013).  

Delaktighet och inflytande hänger ihop med möjligheten att kommunicera. Men 

denna kategori är även förknippad med kategorierna lärande och meningsfullhet. 

Genom att vara delaktig och få möjlighet till inflytande utvecklas den 

demokratiska kompetensen. När eleverna lär sig de demokratiska spelreglerna 

och får delta i demokratiska sammanhang blir delaktighet och inflytande 

meningsfullt. Därför är det är viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla 

frågor som rör dem, enligt Skolverket (2015). Här nedan berättar deltagarna om 

information, deltagande, inflytande, samarbete samt lärande och meningsfullhet. 

 

Information 
Information kan vara svårtillgänglig för deltagarna, både att ta emot och att ge 

till andra. Projektledarna upplever att deltagarna är vana att få till sig 

information om vad som ska hända i skolan eller på fritiden, men att det kan 

vara svårt att förstå informationen och att den ibland behöver anpassas. 

Utvecklingsstörningen kan även försvåra för deltagaren att komma ihåg 

information som getts. Att kunna ge och ta emot information är en förutsättning 

för delaktighet och inflytande. Möjligheten att kommunicera på sitt språk är 

viktig för målgruppen, för att uppnå delaktighet och inflytande. 

 

Att veta eller inte veta 
En del av deltagarna har berättat att skolan har morgonmöten där man går 

igenom vad som ska hända under dagen. Några tycker att det räcker som 

information medan andra vill ha informationen igen, enskilt med en lärare eller 

assistent. Några har uttryckt att de vill ha ett schema i fickan eller plånboken 

som de kan titta på vid behov. Som nämnts under kategorin Arbetsmiljö så finns 

det även ibland scheman med bildstöd uppsatt i klassrummet som deltagarna 

kan titta på. Några av deltagarna påpekar att det ändå kan vara svårt att både 

ta till sig och komma ihåg information som ges i skolan. Så här berättar två 

deltagare: 
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- När du kommer hit, då vet du inte vad du ska göra? 

- Nej, det vet jag inte. När jag kommer hit vet jag inte vad jag ska göra men sen har vi 

information där de berättar vad vi ska göra.  

- Hur brukar ni göra? Du kommer hit nio? 

- Ja, nio. De informerar där ute på morgonen, det är svårt för mig att ta in det de 

säger, jag förstår inte. Det är svårt att förstå svenska. Jag försöker ta in 

informationen men jag förstår inte. 

- Vad är det du inte förstår? 

- Svenska, ta in information, jag förstår inte. Ibland förstår jag inte när de tecknar.  

(15.1) 

 

- Vet du vad du ska göra i skolan? 

- Mm. 

- Ja, vad gör man i skolan?  

- Hm… (Den andra intervjuaren kommer tillbaka, deltagaren kommer av sig.) 

- Vad gör man i skolan? 

- Läxor. 

- Läxor? 

- Mm. 

(20.2) 

 

Deltagande 
Eftersom skollagen säger att man har rätt till inflytande i sin utbildning så ville 

projektet lyfta frågan kring deltagarnas deltagande i möten. Projektledarna har 

fått uppfattningen om att de flesta deltagarna är med på möten i skolan, på sina 

respektive boenden eller med LSS-handläggaren. Mötenas innehåll varierar 

mycket, ibland är det ett utvecklingssamtal i skolan där man samtalar om 

deltagarens utveckling och ibland är det är möte med de andra i boendet om 

vilka aktiviteter som ska utföras gemensamt. En gemensam uppfattning om 

möten hos deltagarna är att man diskuterar och tar beslut: 

- Imorgon är det LSS möte, vi ska diskutera.  

- Jaha. Vad är det för möte?  

- Vad jag ska jobba med. 

- Jaså. Vad vill du jobba med? 

- Jag vet inte. Jag får vänta till imorgon. Då ska de diskutera med mig om 

vilka olika förslag, företaget Biltema eller cykelverkstad. Jag vet inte, jag 

får vänta.  

(2.2) 

 
- Du har sagt förut, att ni brukar ha möten där du till exempel kommer med 

förslag. 
- Vi pratar och planerar aktiviteter som är roliga till helgen. 
- Är ni många? 
- Ja, många ungdomar som är med.  
- Jaha, det är många ungdomar som är med.  
- Ja. 
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- Och all personal? 

- Ja, de är med. 

- Tycker du att mötena på måndagar är bra eller dåliga? 

- Det är roligt. (Ler.) 

- Det är roligt, jaha. 

- Mm.  
- Varför? 
- Det är roligt att planera helgerna, roligt. 

(8.3) 

 
- Brukar du ha möten i skolan? (Pekar på bilden. ) 

- Ja, i skolan. 

- Vilka är med på mötena? 

- Jag och mamma och pappa. 

- Jaha, mamma och pappa är med. 

- Och min personal. 

- Och din personal, brukar det fungera bra? 

- Ja, det fungerar bra. 

- Vad brukar ni prata om på mötena? Kan du ge något exempel? 

- Vi pratar om mig. 

- Om dig, jaha. 

- Ja. 

- Du är med själv också, så du kan vara med och påverka. Fungerar det bra 

tycker du? 

- Ja. 

(11.3) 

Några av deltagarna är över 18 år och myndiga, vilket innebär att de inte 

behöver ha sina föräldrar med på möten längre. Av de som intervjuats har alla 

ändå haft med sig sina föräldrar på möten i skolan och med sin LSS-

handläggare. Projektledarna har förstått det som att det är en trygghet att ha 

med sig någon på mötena, som kan stötta och förklara när någonting känns 

oklart. En deltagare berättar: 

- Brukar du vara med vid de mötena?  

- Ja. Men ibland frågar de om jag vill ha med mina föräldrar eller om jag vill 

vara själv. Jag brukar då svara ”det är bäst att föräldrarna är med, så de får 

veta allt. Än om de inte är med och jag då måste återberätta allt för dem”. 

Så jag vill att de är med. (…) Jag är över 18. 

- Ja, nu men ifjol? 

- Ifjol var jag 18. 

- Så du var myndig ifjol också. Följde föräldrarna med då också? 

- Ja, de följde med. För att jag bestämde det. Att de skulle vara med. Mamma 

sa att hon inte ville men jag sa jo och hon sa okej då. ”Tack” sa jag. 

(6.2) 

Inflytande  
Det råder delade meningar hos deltagarna om de kan vara med och påverka i 

skolan eller i sitt elevboende. Anledningar till att en deltagare inte är med och 

påverkar kan handla om oförmågan att göra sig förstådd eller att inte veta om 

sin rättighet till inflytande. En deltagare upplever att denne inte kan uttrycka 

sin åsikt och vara med och bestämma i skolan. Att det bara är lärarna och 

rektorn som bestämmer i skolan: 
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- Vi är bara två, Ziggy och jag. 

- Det är bara ni två? 

- De andra är i ett rum, några är i ett annat rum och jag är i ett rum. Några 

döva är i ett rum och ja.  

- Jaha. 

- Det tycker jag är tråkigt, de andra kompisarna är inte med. 

- Jaha, ja. Varför är det bara ni två? 

- Jag vet inte, läraren sa det, så då var det bara att lyda. (Slår ut med 

armarna.) Jag vill följa med men ”nej”. Jag frågar om det bara ska vara 

Ziggy och jag. Åh, tänkte jag. Läraren sa att jag måste. 

(2.2) 

För att kunna påverka sin delaktighet och sitt inflytande i skolan och i sitt 

vardagsliv gäller det att deltagarna vet att de har den möjligheten. Det krävs 

även självförtroende och mod att säga vad man tycker och säga ifrån när något 

inte känns bra. Två deltagare berättar: 

- Jag bestämmer vad jag ska göra i skolan, jag bestämmer om jag behöver ta 

det lugnt. T.ex. idag fredag, när jag kommer hem behöver jag vila. Jag vill 

inte träffa kompisar. Jag vill inte hälsa på Bennie idag. Det betyder att jag 

talar om att jag inte vill träffas, okej, jag vill åka hem för att jag vill vila, 

kanske mysa med familjen, äta på restaurang, mysa, kanske äta 

hamburgare. 

(15.2) 

 
- Känner du att lärarna bestämmer allt eller kan du vara med och påverka? 

- Ibland kan jag påverka dem genom att jag säger ifrån, att jag inte vill göra 

det där utan något annat istället för att göra samma hela tiden. Då säger 

jag ifrån bara.  

- Du känner att du kan det? 

- Ja. 

(4.3) 

Några deltagare förstår att de kan påverka sin situation genom att uttrycka sin 

åsikt. En del utsagor skulle kunna tyda på att en del deltagare har 

uppfattningen att de enbart kan påverka sin livssituation genom att ta upp olika 

frågor på möten men inte utanför mötets ram. I följande utsagor visar den första 

att deltagaren planerar att uttrycka sin åsikt under ett möte nästkommande 

söndag och den andra visar att deltagaren har tagit upp vid möten att denne vill 

ha ett litet utskrivet schema men fortfarande inte fått det. Den tredje visar att 

deltagaren vill ta upp saker, men att det inte går att göra det vid mötena så som 

deltagaren önskar. 

- Jag får ont i magen här (visar och tar sig om magen) när jag äter mycket 

hamburgare och ibland korv. (Tar sig om magen igen.) Istället ta med sallad. 

På söndag kväll ska jag föreslå att jag gör sallad. Vi tar bara beslut på mötet, 

pratar sen. Jag ska prata sen där. Då ska jag föreslå sallad med låda, en egen 

låda. Då kan jag ta med sallad, det älskar jag! Och ägg, och nudlar och skinka. 

Olika saker i salladslådan som jag kan äta. Det är bra för magen som blir 

mindre. Jag ska försöka äta mindre hamburgare och korv. Ibland är det okej! 

Men jag ska ta bort den här. (Tar sig om magen och ruskar den lite.) Det är 

inte roligt. Den växer. Den ska minska. 

(8.1) 
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- (Deltagaren tittar på bilden och nickar.) Om jag behöver ett schema står det. 

Lite, jag har diskuterat med lärarna om att de inte har fixat ett litet schema 

till mig att ha i plånboken. Så att jag vet vad jag har för lektioner, men det har 

de inte fixat ännu. Vi har haft ett litet diskussionsmöte om det, att de ska fixa 

ett sådant till mig. Men det är inte färdigt än. 

- Ni ska göra det? Tycker du att du behöver ett schema eller inte? 

- Ja, jag tycker jag behöver det. Jag behöver det lilla schemat i plånboken för att 

kunna se och tänka ”aha, det är den lektionen nu!” 

(15.2) 

- Mm, känner du att du kan säga vad du tycker på de mötena också? 
- Nej, inte så mycket. 
- Inte så mycket? 
- Nej. 
- Vad är det du vill berätta för personalen på elevhemmet? 
- Jag vill faktiskt prata lite om skolan, vad jag känner. Så vet personalen också 

det, elevhemmet. Plus rektor, vill jag prata om hur, hur det funkar med allt.  

- (Nickar.) Jaha, okej.  

(10.2) 

 

När frågan har ställts om lärare och assistenter lyssnar på deltagarna så har 

svaret ofta varit positivt. Däremot kommer det fram vid andra frågeställningar 

att deltagarna ibland känner att de inte blir tagna på allvar eller lyssnade på. 

Det väcker ibland frustration och irritation hos deltagarna, här är tre exempel: 

- (Funderar.) Jag tror att jag ska hem till mamma och pappa nästa vecka. Jag 

längtar efter mina föräldrar. Men de säger nej, du ska inte åka hem. Men jag 

bestämmer ju själv, jag är vuxen. Irriterande.  

(2.1) 

 
- Jag vill prova själv eller försöka själv.  

- Jaha. Känner du att du får för mycket hjälp i skolan? 

- Ja.  

- Jaha, att du vill göra mer saker själv? 

- Ja, också. 

- Ja. Kan du säga det då? Att du vill prova själv. 

- Ja, jag har sagt många gånger men de säger ”du klarar det inte”.  

(10.3) 

 

- Tycker du att lärarna lyssnar på dig? 

- Ja! (berättar vilka lärare det är). De är bra på att lyssna. Sonny lyssnar bra på 

mig också. Med Andrea och Vally är det sådär. (Deltagaren får bilden av 

intervjuaren och sätter den under sådär.) 

- Hur tycker du de kan ska vara för att bli bättre? 

- Jag vill att lärarna ska bli bättre på att lyssna på mig, diskutera olika saker, 

tänka på olika saker. 

(15.2) 

En del deltagare har berättat att de vill något helt annat än det som beslutats 

kring dem. De vill exempelvis inte bo där de bor eller få den hjälp de får. De 

upplever att de inte spelar någon roll vad de säger, att det ändå inte är de som 

bestämmer i slutändan. Så här berättar en deltagare: 
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- (Tar en ny bild.) Ledsen då? 

- Nej (Tar bilden och sätter den under tummen ner).  

- Du är inte ledsen. 

- Jag är lite irriterad. 
- Ja, irriterad.  
- Kan man säga. 
- (Tar en ny bild.) Mer den här kanske? Arg? 

- Inte arg, bara lite sur.  

- Sur, ja. Är du aldrig arg? 

- (Sätter bilden under tummen upp.) Jo ibland blir jag förbannad. Det är jag 

ibland.  

- Varför då, då? 

- Därför att, om någon säger så du ska det, det, det (pekar och visar med 

kroppsspråk), då blir jag förbannad. Då blir jag förbannad direkt.  

- När någon annan försöker bestämma över dig? 

- Ja.  

(10.2) 

Samarbeta 
På de skolor som projektet har besökt har klasserna varit relativt små. 

Projektledarna har fått höra att målgruppen ofta arbetar i smågrupper. Hörseln 

och grad av utvecklingsstörning varierar så mycket, och därmed 

kommunikationsnivån och den kognitiva förmågan. Projektledarna funderar om 

det kan påverka deltagarnas samarbetsförmåga och frågade därför hur det 

fungerar att samarbeta med andra. 

- Ja, två och två ibland. 

- Ni jobbar i par ibland.  

- Ja. 

- Fungerar det bra att samarbeta? 

- Ja, det fungerar bra. 

- Är du bra på att samarbeta eller dålig? 

- Tumme upp!  

(1.2) 

 
- Jag bestämmer vad jag ska göra. Nja, inte jag själv utan alla vi tillsammans 

bestämmer vad vi vill göra. Jag kan t ex fråga ”vad vill du göra? Leka i snön 

eller vara inne?” och den andre svarar ”äsch, vi kan sitta och prata” och då 

säger jag ”okej”. Jag kör ju inte över den personen då och säger ”nej, nu ska vi 

ut!”. 

- Hur är det under lektionerna?  

- Då bestämmer vi gemensamt allihop. Jag kan fråga ”vad vill du göra, spela 

Uno eller Fia eller nåt annat?” och då svara den personen ”ja, det kan vi göra”. 

Det är inte så att jag kör över dem och bestämmer nu ska vi göra såhär! Då blir 

det ju att de reagerar ”öh, varför ska du bestämma allt? Det blir orättvist mot 

de andra!”.  

(4.2) 
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Kommunikation 
Kategorin kommunikation kom fram under arbetets gång och fanns således inte 

inledningsvis när vi satte ihop frågorna till deltagarna (se under avsnittet 

Metod). Flera deltagare har tagit upp områden som berör kommunikation och 

därför har kommunikation blivit en övergripande kategori som har en påverkan i 

många deltagares liv. Kommunikation handlar om att kunna kommunicera med 

en annan person, att kunna bli lyssnad på och förstå andra. När det finns brister 

i kommunikationen mellan två personer, finns olika insatser för att ersätta eller 

komplettera den. I FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning Artikel 2 förklarar man orden kommunikation och språk så 

här: 

Kommunikation innefattar bl.a. språk, textning, punktskrift, taktil 

kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier, kompletterande och 

alternativa former, medel och format för kommunikation baserade på 

textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig 

informations- och kommunikationsteknik (Artikel 2). 

 

Språk innefattar bl.a. talade och tecknade språk och andra former av icke 

talade språk (Artikel 2). 

Här nedan berättar deltagarna om kommunikation via tal eller teckenspråk, 

kontakt med familj och vänner, när kommunikationen brister, alternativ och 

kompletterande kommunikation samt kommunikation via sociala medier. 
 

Kommunikation via tal eller teckenspråk 
Människor kommunicerar både via tal och teckenspråk, och på olika språk. Vår 

målgrupp har olika bakgrund och använder olika språk i sina respektive familjer. 

Huruvida en individ kan göra sig förstådd och förstå andra eller inte är också en 

del i kommunikationen. Kommunikation kan ske på olika sätt. Dels där båda 

parterna som kommunicerar med varandra är på samma ställe fysiskt, dels via 

internet och olika sociala medier och dels via mobil eller telefon. Detta har 

diskuterats i intervjuerna med deltagarna.  

De deltagare som intervjuats som har behärskat både tal och teckenspråk har 

berättat att teckenspråket är att föredra, just för förståelsens skull. Två 

deltagare jämförde en skola för hörande som de gått på, och den skola de just nu 

går på för döva och hörselskadade. Båda deltagarna har gått på olika skolor 

förut: 

- Ja, i den här skolan använder man teckenspråk. 

- Ja. 

- Och i den andra skolan så använder man inte teckenspråk? 

- Nej. 

- Nej, vilken fungerar bäst? 

- Teckenspråk. 

- Teckenspråk? 

- Ja. 

- Det fungerar bäst? 

- Ja. 
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- På den andra skolan, förstår du då vad lärarna säger? 

- Jag förstår inte. 

- Ofta inte? 

- Nej. 

- De använder inget teckenspråk? 

- Nej. 

- Nej, och då är det svårt att höra? 

- Ja. 

- Mm, de andra eleverna då, använder de teckenspråk? 

- Nej. 

- Ingen? 

- Nej. 

(12.3) 

 

- Vilket sätt tycker du är bäst, här eller på den andra skolan? 

- Jag tycker det är bäst här. 

- Varför då? 

- För att man tecknar, jag har svårt att förstå svenska, det är bättre 

information. Ibland förstår jag inte. 

(15.1) 

En del av eleverna på de skolor projektet varit på behärskar inte teckenspråket 

så bra. De använder tecken som stöd och hänger inte med så bra när 

klasskamraterna använder teckenspråk med varandra. En deltagare med 

hörselnedsättning som använder tecken som stöd visar att denne inte tycker om 

att prata om det: 

- Teckenspråk, använder man tecken språk i skolan? 
- Mm.  
- Är det alla som tecknar eller bara några? 
- (Suckar lite, tar bilden och tittar på den lite. Sätter sedan bilden i 

mitten.)  

- Sådär? 

- (Höjer ögonbrynen två gånger.) 

(14.2) 

När det finns lärare eller elever som inte behärskar teckenspråket så bra, 

används ibland teckenspråkstolk i undervisningen. En deltagare berättar att 

denne inte gillar en lärare som är dålig på teckenspråk. Deltagaren förstår inte 

läraren trots att en teckenspråkstolk används i undervisningen. Projektledarna 

uppfattar att teckenspråkstolken som används i denna situation inte har 

tillräckliga kunskaper i att tolka till personer med utvecklingsstörning. 

 

Kontakt med familj och vänner 
Några deltagare bor hemma med sina föräldrar, några bor i samma stad som 

sina föräldrar och vänner medan andra bor långt ifrån familjen. När man gått i 

skolan med några vänner och sedan byter till en annan skola i gymnasiet kan 

kontakten med vännerna förloras, vittnar en deltagare om: 
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- Ja, kompisar. Hade du några kompisar på den andra skolan? 

- Ja, jag har en kompis sen lång tillbaka, Eli. Vi blev kompisar i Luleå. 

- Träffas ni fortfarande? 

- Nej, vi har inte träffats sen jag slutade i Luleå, det är tråkigt. (Rycker på 

axlarna och slår ut med armarna.) 

(15.1) 

En annan deltagare berättar också att kontakten med de gamla skolkompisarna 

försvunnit i och med att deltagaren börjat gymnasiet: 

- I Karlstad (skakar på huvudet) jag har… jag blir… det känns konstigt för 

att de är i Karlstad och jag är här i Uppsala så att vi har delat på oss kan 

man säga. Vi är inte tillsammans längre utan har glidit ifrån varandra 

(sträcker ut händerna). Jag har flyttat hit och de bor kvar där långt 

härifrån oss. Vi vill ha tillbaka kontakten men vi gör det aldrig. (Skakar på 

huvudet.)  

(6.2) 

När kommunikationen brister 
Kontakt med familjen hålls ibland via sms eller mail, ibland via Skype eller 

andra program där man kan föra ett videosamtal i sin dator, surfplatta eller 

mobil. De allra flesta deltagarna har visat att de har en egen mobil. Hemma hos 

familjen berättar några deltagare att de använder teckenspråk. Dock kan 

språkbristerna ibland ge negativa konsekvenser. Deltagare har berättat om 

liknande situationer som uppstått i skolan, där kommunikationen brustit och 

någon inte förstått eller gjort sig förstådd. Även projektledarna som intervjuare 

har upplevt sådana situationer, när de inte gjort sig förstådda och därmed skapat 

osäkerhet hos deltagaren. En deltagare vittnar om en bristande kommunikation 

mellan intervjuaren och deltagaren: 

- Är du storebror eller lillebror? 
- Jag vet inte. 
- Du vet inte. 
- Nej. 
- Är syskonet en pojke eller flicka? 

- Ja, hemma.  

- Är det en pojke? 

- Flicka hemma. 

- Jaha. (Nickar.) Vad heter hon? 

- Jag vet inte. (Rycker på axlarna.) Jag vet inte. Jag tror inte. 

- Nehej.  

- Jag tror inte. Det är svårt med svenska.  
- Det är svårt, svårt med svenska.  
- Ja. 
- Var bor de? 
- Vad? 
- Bor de här i Ystad? Din mamma… 
- Vet inte.  
- Nehej, är det en annan stad? 
- Ja.  
- Jaha. 

(3.2) 
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Den bristande kommunikationen hemma får till konsekvens att deltagaren inte 

vet mycket om sina familjerelationer. Tilläggas bör att denna deltagares 

föräldrar har ett annat modersmål än svenska, vilket sannolikt försvårar 

situationen när deltagaren lärt sig svenskt teckenspråk i skolan. Två deltagare 

förklarar i en diskussion om språk och kommunikation om hur de gör om de inte 

förstår: 

- Pappa och jag har en mer komplicerad kontakt, hela min familj är hörande och 

jag är ensam döv och vi fastnar i vår kommunikation ibland. Det är svårt, 

ibland säger jag till mamma att tolka till pappa vad jag säger men ibland 

förstår pappa vad jag säger. 

(6.2) 

- Hur gör du om du inte förstår? 

- Om jag inte förstår säger jag det. 

- Vad sa du? Imorgon i? 

- (Deltagaren himlar med ögonen.)  

- Jag såg fel. (Ler lite.) Om du inte förstår, säger du till läraren eller? 

- (Skakar på huvudet.) 

- Nehej, vad brukar du göra då? Är du tyst? 

- (Skakar på huvudet.) 

- Nehej.  

- Jag brukar ingenting. 

- Du brukar ingenting.  

- Nästa. (Pekar mot pärmen med bilder.) 

(11.3) 

Projektledarna har upplevt flera situationer där språkförbristningen gjort att 

kommunikationen inte fungerar fullt ut, trots att deltagarna försöker förklara.  

Språkförbristningen ska dock inte förväxlas med språkkunskaperna. Betänk att 

den ena av projektledarna är fullt teckenspråkig. Att liknande situationer på 

grund av språkförbristningen sker i skolan och i hemmet med andra vuxna är 

därför inte helt osannolikt, vare sig de är fullt teckenspråkiga eller inte. Man kan 

bara föreställa sig den frustration som deltagarna måste känna i dessa 

situationer. Hur de tacklar situationerna med projektledarna har varit olika. En 

del ger upp och vill gå till nästa fråga, andra försöker förklara tills de lyckas. 

Såhär såg till exempel dialogen i en intervju ut, där språkförbristning uppstår: 

- (Pekar på ett ord) Förstår du? 

- (Visar direkt att intervjuaren ska teckna stängd.) Stängd, stängd, 

stängd.  

- Ah, du kanske tror att jag tecknade ont, jaha.  

- (Visar att intervjuaren ska teckna stängd igen.) Stängd, stängd, stängd. 

- Mm. Inte bra att teckna O-N-T. 

(16.3) 

Tecknet för förstå och ont är likadant i sin handform och placering, det som 

skiljer tecknen åt är munrörelsen. I citatet ovan förstår projektledaren efter ett 

tag att deltagaren inte gillar när man tecknar ont. Ett annat exempel från en 

intervju visar att projektledarna inte förstår deltagaren och att följdfrågorna 

bara blir mer förvirrande för deltagaren som till sist svarar ”vet inte”: 
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- (Tittar på bilden.) 

- Här (pekar), assistent.  

- Bullrar (Deltagaren tittar på bilden som har en ljudsymbol).  

- (Intervjuaren förstår inte.) Va? (Imiterar tecknet.) 

- Bullrar orsak Persontecken jobbar i blomhuset. Så, (gör ett ljud och två 

olika rörelser till.) 

- Är det en personal? (Gör det tidigare tecknet igen.) 

- Vet inte. 

- Nej. Fest? Pratar du om en fest? 

- Nej. 

- Nej. Vad pratar du om då? 

- Persontecken jobbar, (gör ett tecken som intervjuaren inte förstår) på 

marken under. (Gör samma tecken igen, ser ut som ”mycket ljud”.) 

- Jaha, det hörs mycket? 

- Ja.  

- Jaha, men den här bilden betyder lyssnar personalen på dig? 

- Vet inte.  

(18.1) 

Ett persontecken på en person kan vara i princip vad som helst. Tecknet för 

’ljud’, ’buller’ och ’fest’ har samma handform och snarlika handrörelser i det 

svenska teckenspråket. Skillnaden mellan tecknen ser man på munrörelsen, men 

den är otydlig hos denne deltagare, vilket ledde till att projektledaren här hade 

fyra olika tolkningsalternativ att utgå från. 

 

Alternativ och kompletterande kommunikation 
Kommunikation kan ske på en rad olika sätt. När det gäller projektets målgrupp, 

används ofta alternativ och kompletterande kommunikation, AKK 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2010) som ersättning eller komplettering i en bristande 

kommunikation. En alternativ kommunikation kan vara teckenkommunikation, 

bilder och pictogram eller metoden Samtalsmatta. Alla de skolor och hem där 

projektet varit och intervjuat deltagare har uteslutande använt sig av diverse 

bilder i någon form, mestadels till deltagarnas scheman, men också till 

informationsbrev och skyltar. En deltagare berättar att denne använder metoden 

tejping i skolan: 

- Då pratade vi med tejping. 

- Ja, när man tejpar upp på bordet? 

- Ja, tejping. Då hade vi gubbar som vi flyttade. Vi pratade om andra elever och 

om elevhemmet där det ibland kändes sådär. 

- Vad var det som kändes sådär? 

- Om Linda var sur på mig och jag inte förstod, då använde vi det ibland. 

- Jaha. Tycker du att tejping är bra eller dåligt? 

- Tejping fungerar bra. 

- Det fungerar bra, vad är det som är bra med tejping? 

- Att man pratar med hjälp av gubbar som man flyttar. Om den andra skolan, 

och andra elever, om idrotten och andra saker. 

(15.3) 
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Kommunikation via sociala medier 
Utan min mobil klarar jag mig inte, berättade en deltagare. I mobilen fanns alla 

kompisars kontaktuppgifter, schemat, Facebook och andra viktiga appar. 

Mobilen används flitigt av de flesta deltagare projektet träffat. I mobilen kan 

man prata med andra via videosamtal, berättar en annan deltagare för oss som 

tecknar och sms:ar till sin mamma, mormor, syster, morfar och kompis. En tredje 

deltagare berättar att denne använder mobilen på rasten: 

- Vad gör du på rasten? Sitter du och väntar? Tecknar? 

- Sitter med mobilen. 

- Du sitter med mobilen.  

- Facebook (ler). 

- Facebook (ler också). Jaså. 

- (Tar bilden och sätter den under tummen upp.) 

- Vad gör du på Facebook? 

- Jag har vänner där som jag pratar med. 

- Ni pratar med varandra, chattar? 

- Ja, med andra vänner. 

- Jaha, med andra vänner, vad roligt. 

(2.2) 

 

Sociala relationer 
Sociala relationer handlar om den familj och de vänner som deltagarna har, men 

också om den känsla av gemenskap och tillhörighet som de kan ha. Även kärlek 

är en del av sociala relationer. Här nedan berättar deltagarna om kompisar, 

kärlek, ensamhet, bråk och familjen. 

 

Kompisar 
Skolans betydelse för de sociala relationerna upplevs ha en extra stor betydelse 

för målgruppen, i och med att de där träffar likasinnade på ett annat sätt än vad 

de gör i hemmet. Flera av deltagarna berättar hur viktigt det är med kompisarna 

i skolan och hur bra det känns med en kompis. 

- Varför går du i skolan, tror du? 
- I skolan? Går där? 

- Ja, varför går du i skolan, tror du? 

- (Funderar lite, gäspar och för handen över munnen.) För att det är roligt. 

(Nickar.) 

- Jaha. (Tar upp en ny bild.) 

- Viktigt (betonar). Det är viktigt med kompisar.  

- Är kompisar viktigt? 

- (Nickar.) 

- Har du några kompisar? 

- Ja, det har jag. 

(8.2) 

 

- Tycker du att det är viktigt att gå i skolan? 

- Jag trivs bra här, det är roligt att prata och umgås i skolan, det är roligt. Det 

är viktigt med skolan för att man kan umgås, att man inte är ensam för det är 

tråkigt att vara ensam. Det är viktigt att prata och umgås också. 

(15.1) 



 

46 
 

Kompisarna pratar man med om det har hänt något, berättar en deltagare. 

Deltagarna har även fått frågan varför de tycker det är viktigt att ha kompisar. 

En deltagare svarade att det är viktigt för att det är roligt att ha och att vara 

med en kompis. Om man inte har någon kompis blir man ensam och har ingen 

att prata med, berättar en tredje deltagare. Andra deltagare berättar att 

kompisarna i stor utsträckning finns i skolan, inte hemma. Att ha en begränsad 

urvalsgrupp av kompisar kan bli sårbart vittnar en deltagare om: 

- Är det viktigt med kompisar? 
- Ja, det är viktigt. 
- Varför är det viktigt? 
- För att jag tycker om dem. 
- De är bra personer? 

- Ja. (Får bilden och sätter den under tummen upp.) 

- När du och dina kompisar träffas. 
- Ibland. 
- Vad bukar ni göra?  
- Vi träffas ibland. 
- Ja, vad gör ni då? 
- Jag vet inte, vi pratar. ”Är det bra med dig?” ”Ja, är det bra med dig”. 

(1.1) 

 
- Trivs du med de andra eleverna? 

- Jag trivs (funderar en stund), men det är trist att Li är borta på praktik nu. 

Hon är borta med Tommy på praktik nu. 

- Så de är borta nu, hur länge är de borta? 

- Hon är tillbaka här nästa måndag. 

- Är hon din bästa kompis här? 

- Ja, och hon finns inte här nu. Ja. 

- Hur… 

- Jag är bara kompis med Li, jag vill sätta bilden här (pekar under tummen 

upp). (Deltagaren får bilden och sätter dit den.) 

(15.3) 

Identiteten med kompisarna i skolan verkar spela en stor roll för deltagarna och 

det är också med kompisarna från skolan som deltagarna mestadels spenderar 

sin fritid med. Bland annat så bowlas och dansas det. En deltagare berättar att 

denne brukar dansa med alla kompisar en gång i månaden och gillar det mycket. 

En annan deltagare skulle ha en filmkväll med en kompis från skolan samma 

dag intervjun.  

 

Kärlek 
Rätten att få vara kär har alla människor. Några deltagare har tindrat med 

ögonen när de berättat om sina kärlekar. En deltagare fick rita på en tom bild: 

- Mm. Vill du rita någonting mer? 

- Ja! 

- Ja. (Ger deltagaren en ny tom bild.) 

- (Börjar rita.) 

- Jaha, har du gjort ett hjärta? 

- Japp. 
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- Jaha. Vem är det där då? Är det du? 

- (Pekar på sig själv.) 

- Och det där är en tjej? 

- Ja.  

(14.1) 

Ensamhet 
I kategorin Meningsfullhet berättas det om ensamhet som uppfattas som negativ. 

I denna kategori beskrivs ensamhet istället som en positiv ensamhet. Deltagarna 

berättar att de ibland tar en paus från klasskamrater eller boendepersonal och 

assistenter, då går de undan och kopplar av och varvar ner en stund. Det kan 

helt enkelt vara skönt att vara ensam, berättar en deltagare för oss: 

- Jaha, (tar fram en ny bild) att vara ensam då? 

- Hm. 

- Är det roligt eller tråkigt? 

- Ja. Det är skönt ibland. 
- Det är skönt? 
- Mm. 
- Ibland vill man vara själv.  

- Mm. (Deltagaren får bilden och sätter den på mattan, skrattar lite.) 

(17.1) 

Ibland är ensamheten självvald, ibland inte. Ensamheten har två sidor berättar 

en deltagare för oss: 

- Inte alltid ensam, men det beror på vad jag vill göra eller vad jag ska göra. 

Ibland är jag ensam för att jag vill vara själv och göra den saken plus ibland 

vill jag inte vara ensam så det beror på vad. 

- Så det är olika, ibland är det skönt eller ibland är det inte roligt? 

- Mm. 

(6.1) 

Bråk 
En social relation innefattar också bråk, rätten att vara arg på någon och rätten 

att tycka olika eller vara oense. Deltagarna har berättat om bråk i skolan och 

hemma. 

- En gång i veckan. När vi badade, då var det bråk i bassängen. 
- Jaha. Var du med i bråket då eller var det andra som bråkade? 
- Ja, jag var med i bråket. 

- Mm. Hur kändes det då? 

- (Suckar ljudligt.) Ja, lite så där. 

- Sådär? 

- Mm. 

- Var det någon som blev ledsen eller arg? 

- (Suckar ljudligt.) Äh, det var någon som var arg då, tills vi slutade. 

(17.2) 

  



 

48 
 

- Vi bråkar ibland, ja. Men inte ofta. (Tar bilden och lägger den i mitten.) 

- Brukar du själv vara med i bråken?  

- Sällan. Klart, om det är någon som har knuffat mig så blir jag så klart arg och 

knuffar tillbaka. Så ja, ibland bråkar jag. 

- Vad brukar hända efteråt? Blir du irriterad inombords? 

- Ibland, om bråket blir värre så blir jag mer och mer irriterad. Då försöker jag 

säga till på skarpen ”nu räcker det! Det är inte roligt längre”. Om det blir värre 

och värre så är det bäst att låta det vara. Då slutar ofta den andre också och då 

går det över.  

(4.2) 

Ibland beror bråken på kommunikativa brister, ibland på något annat. Vare sig 

det är på grund av kommunikation eller annat som deltagarna bråkar, visar 

deras berättelser att de rör sig bland människor och har en social relation som är 

viktig. Och bråken, de löser sig antingen av deltagarna själva eller av en 

närvarande person. En deltagare berättar att de träffats igen och löst upp ett 

tidigare bråk, en annan deltagare berättar att denne suttit med föräldrarna inne 

hos rektorn och löst ett bråk. 

 

Familjen  
En del deltagare berättar att de har en bra relation med sin familj. De deltagare 

som inte bor hemma har regelbundet kontakt med föräldrar och syskon via 

videosamtal på mobilen, sms, eller sociala medier och de åker hem till familjen 

vissa helger och lov. Även en del av de deltagare som bor med sina föräldrar 

berättar att de har en bra relation med dem. Så här berättar två deltagare: 

- Jag tycker om min familj (betonar), de är jättesnälla, mamma och pappa är 

jättesnälla. Jag tycker om dem. Jag älskar min familj de är jättesnälla, mina 

favoriter! Jag älskar mina syskon!  
(8.1) 
 

- Familjen. 

- Roligt. 

- Vem är din familj? Du har sagt mamma och pappa. 

- (Nickar.) 

- Mm, har du några syskon? 

- Ja, syskon. Storasyskon. 

- Storasyskon, ja. Är det systrar eller är de bröder? 

- Systrar. 

- Systrar. En? 

- En. 

- Jaha, en. Vad tycker du om att vara med dem då? 

- (Tar bilden och sätter under tummen upp.) Roligt. 

(7.1) 

 

- När är du ledsen? 

- Jag är ledsen när jag längtar efter mamma och pappa. 

- Jaha.  

- Och mina syskon hemma. 

(11.3)   
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Lärande 
Gymnasiesärskolan är inriktad i två olika program, individuella programmet och 

nationella programmet. I Skolverkets läroplan för gymnasiesärskolan står det att 

utbildningen ska främja till att förbereda eleven för arbetslivet. Den ska också ge 

förutsättningar för eleven att klara av sin vardag och delta i samhällslivet 

(SKOLFS 2013:148). Då elever inom gymnasiesärskolan tillhör en heterogen 

grupp är det stort fokus på den individuella utvecklingen. Här nedan berättar 

deltagarna om kommunikationens betydelse samt lärandets betydelse för 

kunskap och färdigheter.  

 

Kommunikationens betydelse 
I intervjuerna med deltagarna kring lärande kan ett mönster ses; där 

kommunikationen fungerar mellan elev och lärare uppstår lärande. Detta gäller 

oavsett om deltagaren kommunicerar på svenskt teckenspråk, svenskt tal, tecken 

som stöd eller annan alternativ och kompletterande kommunikation. Att få 

tillgång till ett kommunikationssätt och lära sig att ta emot och ge information 

ger ringar på vattnet i relation till flera av våra kategorier. Det skapar större 

förutsättningar för att få inflytande och känna delaktighet, det underlättar att 

skapa och behålla sociala relationer och det kan ge en känsla av sammanhang 

och därmed meningsfullhet. Varför det är så viktigt att lära sig att kommunicera 

förklarar en deltagare: 

- Varför är det viktigt med teckenspråk? 
- Att lära sig. Vad händer i världen, vad händer i framtiden, vad som händer. 

Det finns massor, på möten, i telefon, med lärare. Med teckenspråk kan jag 

lära mig viktiga saker, olika saker. 
(8.3) 

En del av deltagarna har svårt att svara på vad de lär sig i skolan eller varför de 

ens går i skolan, medan en del andra uttrycker att de inte förstår någonting i 

skolan och därmed inte lär sig något. En del deltagare uttrycker att de tycker att 

det som är svårt att förstå även är tråkigt. Så här berättar några deltagare: 

- Förstår du lärarna? 

- (Skakar på huvudet.) Jag förstår inte. 

- Förstår du inte lärarna? 

- (Skakar på huvudet igen.) Jag förstår ingenting. 

- Du förstår ingenting i skolan? 

- (Deltagaren sträcker sig efter bilden, får den och sätter den i mitten.) 

- Vad är det du inte förstår? 

- (Rycker på axlarna.) 

(11.3) 

 

- Läsa? 

- (Sätter bilden under tummen ner.) 

- Det är tråkigt? 

- Mm. 

- Jaha, varför då, då? 

- För att, jag kan inte läsa. (Skrattar lite och tittar på den andra intervjuaren.) 

(10.1) 
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Kunskap och färdigheter 
En del av deltagarna har en större medvetenhet om varför de går i skolan. De 

kan berätta vad de lär sig och om olika ämnen är lätta eller svåra. Det som 

upplevs som lätt upplevs även vara roligt. En del deltagare berättar att de har 

lärt sig räkna och hantera pengar, en kompetens som krävs för att klara av sin 

vardag. Så här berättar några elever om vad de lär sig i skolan: 

- Jag fick lära mig att sy på maskin. Jag fick lära mig att sy och göra en sån här 

mössa, kläder och sy. 

- Jaha, vad det roligt? 

- Mm, jag har handböcker själv hemma, och sy och lär mig mycket och så. Sy 

egna kuddar också. Mamma var helt snopen, jag kunde sy! Haha! Handsömn 

och fotplatta. 

(17.2) 

 

- Vad lär du dig i skolan? 

- Massor!  

- Massor? 

- Ja, jag kan inte säga exakt men självklart! Historia, om olika saker som jag 

inte vet. Jag visste såklart inte om blodbadet så det har jag fått lära mig till 

exempel. 

(4.2) 

 

- Vad lär du dig i skolan? 

- Olika, dator, bilder och att det finns olika restauranger. Jag har lärt mig att 

laga mat och läsa. 

(11.2) 

- Tycker du att du lär dig saker här i skolan? 

- (Tar bilden och lägger den på tumme upp.) Ja, jag vill lära mig mer saker, olika 

saker vill jag lära mig.  

- Känns det bra att lära sig? 
- Ja, om man inte lär sig något och så ska man sedan räkna ex. då vet jag inte 

hur jag ska räkna. Om jag lär mig så förstår jag till sist och då är det lätt att 

räkna. Och så svenskan osv.  
(6.2) 

En av deltagarna berättar att denne själv påverkar sin utveckling i skolan och 

till viss del ansvarar för sitt eget lärande: 

- Tar fram nästa bild. Ja. Brukar du få beröm ibland? 
- Ler. Just jag har fått mina betyg och mål att uppnå, om jag ska dit så måste 

jag själv agera.  
(6.3) 
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Ibland har kategorin lärande kommit på tal när det pratas om framtiden. En del 

deltagare är målmedvetna och vet vad de vill göra i framtiden. Så här berättar en 

deltagare som vill arbeta med bilar efter gymnasiet: 

- Vad lär man sig i skolan om man ska jobba med bilar? 

- Ääh, bilar? 

- Vad är viktigt? 

- Byta vinterdäck. Jag ska byta vinterdäck på lastbilarna och montera bultar. 

(12.2) 

En del deltagare har svårt att berätta vad de lär sig men är medvetna om att de 

lär sig och utvecklas och kan uttrycka det med hjälp av intervjuverktyget. Här är 

ett exempel: 

- Vad lär du dig i skolan? 

- Lära mig. 

- Vad lär du dig i skolan? 

- I skolan lär jag med, det är bra, tummen upp (pekar under tummen upp på 

mattan). 

(12.1) 

En deltagare berättar att denne vet hur man kan göra för att söka kunskap: 

- Jag har svårt att förstå frågorna som jag ska svara på, till exempel frågor om 

vad ”stöv” är för något, jag förstår inte vad det betyder. Jag ska googla för jag 

vet inte om det finns där, jag vet inte. 

(15.3) 
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Reflektion och diskussion 

Projektets mål 
Upplevelsen är att projektets mål; att ge teckenspråkiga elever med 

utvecklingsstörning möjlighet att framföra tankar och åsikter om sin situation 

gällande utbildning, fritid och familjeliv, har uppnåtts. Projektet har visat att 

målgruppen kan uttrycka sin åsikt med hjälp av rätt kommunikationsverktyg. 

De deltagare som intervjuats har berättat vad de tycker om skolan, vad som är 

positivt och vad som kan bli bättre och där igenom fått ett elevinflytande. 

Projektets styrgrupp hade som mål att hitta en intervjumetod och intervjua tio 

personer. Antalet deltagare i projektet är idag det dubbla och ett användbart 

intervjuverktyg hittades. Intervjuverktyget kan också användas i andra 

sammanhang som ett åsiktsverktyg. Störst betydelse har projektets egna 

kontakter varit inom såväl skolor som organisationer. En stor fördel har också 

varit att både DHB och Mo Gård varit huvudparter i projektet, då de båda 

besitter ett stort kontaktnätverk. De hinder som projektet framför allt stött på 

under de tre åren har varit att nå ut till skolorna utanför DHB:s och Mo Gårds 

kontaktnätverk, för att skapa ett samarbete. Dvs. sådana skolor som inte har en 

inriktning mot elever med dövhet och hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning. 

 

Kontaktnätverken hos projektets samarbetsorganisationer har ökat. Vid 

projektets referensgruppsmöten har organisationerna fått möjlighet att träffa 

varandra. Åsiktsmetoden samtalsmatta används nu av en del pedagoger på Mo 

Gård. Nya projektidéer har skrivits då DHB och Mo Gård är öppna för fler 

samarbeten sinsemellan, detta projekt är förhoppningsvis bara startskottet på 

ett långsiktigt samarbete mellan dem samt alla de samarbetsorganisationer som 

projektet haft. 

 

Kommunikation som ett övergripande nav 
Vi har sett att många saker som tas upp i deltagarnas berättelser hänger ihop 

med hur kommunikationen fungerar. Det övergripande navet i hela projekt Tell-

Us upplever vi således vara kommunikationen; en fungerande kommunikation 

ger en kedjeeffekt som innebär många positiva saker. En fundering är var 

ansvaret ligger att kommunikationen ska fungera. Är det hos deltagaren, eller 

hos personerna runtom deltagarna? Är det hos den talspråkiga läraren? Är det 

hos föräldrarna eller vårdnadshavarna? Är det hos teckenspråkstolken? Är det 

hos skolledningen? Eller är ansvaret ett gemensamt ansvar hos alla? Vidare, kan 

det diskuteras kring vilket kommunikationssätt som är bäst. Det talade språket, 

teckenspråket, alternativ och kompletterande kommunikation eller andra 

kommunikationssätt? Erbjuds ungdomar med dövhet/hörselnedsättning och 

utvecklingsstörning samtliga av dessa kommunikationssätt? Vår upplevelse är 

att i den förhållandevis lilla skara deltagare vi träffat i projektet är det till stor 

del kompetensen hos personerna runtom som avgör vad deltagarna erbjuds för 

kommunikationssätt, inte deltagarnas egna behov. 
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Intervjuverktyget 
Intervjuverktyget har över lag fungerat väldigt bra och har uppskattats av såväl 

deltagare som personer runt omkring deltagarna. Under projektets gång har vi 

dock stött på en del hinder i och med användandet av intervjuverktyget som lett 

till att vi ställer oss följande frågor: 

- Bilderna som används i intervjuverktyget kan tolkas på olika sätt av olika 

användare. Hur tolkas bilderna av utlandsfödda deltagare? Har de samma 

förförståelse för bildernas innebörd? Som exempel kan här nämnas de 

bilder för skidor och skridskor som vi använt under ämnet ”Fritid”. En 

utlandsfödd deltagare kanske inte har någon erfarenhet av skidåkning 

eller skridskoåkning alls och svarar tummen ner just av den anledningen?  

- Vidare, kan vissa tecken i det svenska teckenspråket falla sig ologiska hos 

personer med ett annat modersmål. Exempelvis det svenska tecknet för 

’blå’ som ges genom att sätta pekfingret mot ögat för att indikera blåa 

ögon. En utlandsfödd person associerar kanske inte färgen blå med en 

vanlig ögonfärg. Finns det fler tecken eller uttryck i det svenska 

teckenspråket tillika kulturen som vi som intervjuare omedvetet använt 

utan att veta hur utlandsfödda deltagare tolkar dem? Eller tvärtom, finns 

det tecken eller uttryck som de utlandsfödda deltagarna använt som vi 

intervjuare tolkat fel? Betyder gesterna tummen upp och tummen ner 

något annat i andra länder? 

- Våra deltagare är vana med olika slags bildstöd tillika bildprogram. Om 

man inte är van vid ett widgitbilder kan det ibland vara svårt att tolka 

vissa bilder. Exempelvis är bilden för skola ritad som att en person går 

mot ett hus, vilket kan tolkas olika beroende på om man sett bilden förut 

eller ser den för första gången. 

- Känslan är att en del deltagare har lättare att tala om sina tankar och 

åsikter för oss än för de personer som finns i deras närhet. Kanske beror 

det på att det underlättar att prata och berätta med hjälp av 

intervjuverktyget eller för att vi inte är personer som finns med i deras 

vardag. Eller, beror det på att ingen ställt frågan förut? 

 

Brist på kunskap i samhället 
Bristen på kunskap i samhället om projektets målgrupp har blivit tydlig för oss 

under projektets gång. Vi upplever att det finns en viss generell kunskap om 

utvecklingsstörning och hörselnedsättningar var och en för sig. Upplevelsen är 

också att samhället börjar bli mer tillgängligt för dessa två 

funktionsnedsättningar men det är få människor, som vi har stött på, som förstår 

komplexiteten i att ha både en hörselnedsättning och en utvecklingsstörning. 

Okunskapen menar vi innefattar bland annat: 

- Svenskt teckenspråk och dess nyanser, kontra TAKK (teckenspråk som 

alternativ kompletterande kommunikation) eller andra 

kommunikationssätt som används av och med personer med 

utvecklingsstörning. Personer som behärskar svenskt teckenspråk 
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behärskar inte automatiskt kunskapen i att kommunicera med döva 

personer eller personer med hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning och vice versa. 

- Användningen av teckenspråkstolkar och de kostnader det medför, samt 

svårigheterna att använda teckenspråkstolkar i kommunikation med 

personer med utvecklingsstörning. En utbildad teckenspråkstolk har inte 

automatiskt kompetens i kommunikation med personer med 

utvecklingsstörning. 

- Den omedvetna exkluderingen av projektets målgrupp i andra 

sammanhang. Är detta en direkt konsekvens av att ingen statistik finns 

över målgruppen? 

 

Diskussionsfrågor 
Hemsidan www.tellusprojektet.se inrymmer citat med tillhörande 

diskussionsfrågor. Då samtliga av dessa citat går att finna i denna rapport ser vi 

ett värde i att ha samma diskussionsfrågor här i rapporten. Syftet med att ställa 

dessa diskussionsfrågor är att läsaren utifrån sin yrkesprofession, föräldraroll 

eller annan erfarenhet ska kunna reflektera över sin egen situation. Finns 

liknande situationer som anges i citaten där ni befinner dig, samt hur kan ni lösa 

dessa situationer på bästa sätt? Nedanstående diskussionsfrågor är riktade till 

dig som finns runt en person med utvecklingsstörning i kombination med en 

hörselnedsättning/dövhet. På hemsidan och i häftet finns diskussionsfrågor som 

är riktade direkt till dig som har en utvecklingsstörning i kombination med en 

hörselnedsättning/dövhet. Dessa frågor finns översatta till svenskt teckenspråk 

på hemsidan. 

 

Meningsfullhet 
- En del av våra deltagare har berättat att de ibland känner sig annorlunda 

och utanför på grund av sin funktionsnedsättning. När är det viktigt att 

samtala om en funktionsnedsättning och dess innebörd? Hur gör man det 

på ett bra sätt? 

- Projektets målgrupp är mer eller mindre beroende av personal och andras 

människors stöd och trygghet. Vid förändringar som exempelvis flytt eller 

personalbyte måste tryggheten byggas upp igen. Hur kan personer med 

kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar få den trygghet 

de behöver? 

- Det är inte alltid man får bestämma över sin boendesituation när man har 

en kognitiv och/eller kommunikativ funktionsnedsättning. Hur kan dessa 

personer få större möjlighet att påverka sin boendesituation? 

- Hur kan man stötta en person att uttrycka känslor på olika sätt? 
 

  

http://www.tellusprojektet.se/
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Arbetsmiljö 
- En del av våra deltagare har hittat egna strategier för att anpassa sig till 

den fysiska miljön. Vad i den fysiska miljön kan behöva anpassas för en 

person med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar? 

- Hur kan självkänslan stärkas hos personer med kognitiva och/eller 

kommunikativa funktionsnedsättningar? 

- Ett schema kan underlätta vardagens struktur och ge en känsla av 

sammanhang. En del av deltagarna berättar att ett schema kan kännas 

styrande och överväldigande. Hur gör man ett bra schema som individen i 

fråga vill och orkar följa? Är det viktigt att alltid följa schemat? 

- Mobbing och trakasserier förekommer hos vår målgrupp. Hur kan man 

arbeta förbyggande mot mobbing och trakasserier på ett sätt som alla kan 

ta del av och förstå? 

Delaktighet och inflytande 
- Hur kan personer med kognitiva och/eller kommunikativa 

funktionsnedsättningar bli mer delaktiga i möten som handlar om dem? 

- Hur kan inflytandet och delaktigheten stärkas hos personer med kognitiva 

och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar? 

- Vi har fått uppfattningen att en del av våra deltagare upplever att de inte 

kan säga ifrån när något känns tokigt, att de har en uppfattning om att 

man måste lyda andra. Hur kan man arbeta för att stärka 

självbestämmandet hos personer med kognitiv och/eller kommunikativ 

funktionsnedsättning? 

- Hur kan hjälpen anpassas till personer med kognitiva och/eller 

kommunikativa funktionsnedsättningar? (Rätt sätt, rätt mängd och rätt 

form) 
 

Kommunikation 
- En del av deltagarna berättar att tillgängligheten till teckenspråk är 

viktig för dem i skolan. Hur kan vi öka tillgängligheten till teckenspråk 

och andra alternativa kommunikationssätt i samhället? Vilka behov finns? 

- Dagens teknik gör det möjligt för personer med kognitiva och/eller 

kommunikativa funktionsnedsättningar att kommunicera. På vilka sätt 

kan de använda sig av sociala medier för att kommunicera? 

- I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

står det att ”staterna ska se till att alla som vill och behöver kan använda 

teckenspråk”. Vilka krav kan vi ställa på personer som finns närmast 

individen med kommunikativa funktionsnedsättningar, när det gäller 

teckenspråk eller annan kommunikation? Vad säger språklagen? 

- Ibland blir det missförstånd i kommunikationen. Vem bär ansvaret för att 

kommunikationen fungerar när man inte använder samma språk? Hur 

kan man vara säker på att man förstår varandra? 
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Sociala relationer 
- Kärlek och relationer är viktigt för personer med kognitiva och/eller 

kommunikativa funktionsnedsättningar. De har rätt till ett privatliv utan 

insyn. Hur kan man stötta dessa personer i sin sexualitet och sina intima 

relationer utan att göra intrång i privatlivet? 

- Kompisar och socialt umgänge är viktigt för en del i målgruppen, men kan 

bli begränsat när behov av personal finns för att möjliggöra socialt 

umgänge. Hur kan möjligheten till socialt umgänge stärkas för personer 

med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar?  

- Hur kan man stötta en person med kognitiva och/eller kommunikativa 

funktionsnedsättningar att ha den relation de önskar till sin familj? 

- Hur kan man stötta en person med kognitiva och/eller kommunikativa 

funktionsnedsättningar att hantera sina sociala kontakter och situationer? 
 

Lärande 
- Hur kan vi göra samhället mer tillgängligt(för lärande) för personer med 

kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar? Finns det 

vissa områden som bör prioriteras mer än andra? 

- Lärandet sker genom hela livet, inte bara i skolan, utan i hemmet, ute i 

samhället och på arbetsplatsen. Vilket ansvar ska en person med kognitiva 

och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar ha över sitt eget 

lärande?  

- Om man inte kan förklara vad det är man inte förstår, vilken hjälp kan 

man få? 

- Om något är svårt kan det kännas omotiverat och tråkigt. Hur kan man 

skapa ett lustfyllt lärande som ökar motivationen?  

 

Behovsanalys 
Under projektets gång har det dykt upp nya projektidéer. Idéerna har kommit 

under diskussioner med styrgruppen och referensgruppen. 

- Göra en liknande studie som denna men med målgruppen teckenspråkiga 

folkhögskoleelever eller eftergymnasiala elever med utvecklingsstörning, 

Särvux för målgruppen teckenspråkiga eller gruppen grundskolelever med 

utvecklingsstörning.  

- Göra en studie med samma syfte med målgruppen med dålig eller ingen 

kognitiv förmåga (som har svårt att prata om dåtid och framtid). 

- Skapa ett webbverktyg på svenska och svenskt teckenspråk (finns 

Skottland på engelska men inte på svenska). 

- Utbilda målgruppens föräldrar, personal och andra personer runtomkring 

dem i åsiktsmetoden. 

- Forskning inom användning av samtalsmatta och anpassning till 

målgruppen. 
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Bilagor 

Karta över de fem fokusområdena för intervjuerna 
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Intervjufrågorna 
Meningsfullhet  

Trivs du i skolan? 

Vet du vad du ska göra i skolan? 

Är det viktigt att gå i skolan? 

Har du en kompis i skolan? 

Är det viktigt att ha en kompis? 

Vad lär du dig skolan? 

 

Arbetsmiljö 

Hur är ljudvolymen i skolan? 

Är de andra eleverna snälla?  

Är det bråkigt/stökigt i skolan? 

Hur är skolans matsal? 

Vad tycker du om skolmaten? 

Hur är skolans toaletter? 

Hur fungerar rasten? 

Hur fungerar det att ta sig till och från skolan? 

 

Trygghet  

Vet du om att det finns en likabehandlingsplan i skolan? 

Finns det någon vuxen i skolan du kan prata med? 

När känner du dig rädd? 

När känner du dig ledsen? 

När känner du dig glad? 

När känner du dig arg? 

Trivs du med de andra eleverna? 

Känner du dig ensam i skolan? 

Får du hjälp när du behöver? 

Förstår du vad lärarna/assistenterna säger? Är du snäll mot de andra eleverna? 

Finns det någon som är elak i skolan? 

 

Delaktighet och inflytande  

Har du ett schema i skolan? 

Förstår du ditt schema? 

Behöver du ett schema? 

Får du vara med och bestämma vad du ska göra i skolan? 

Får byta aktivitet om/när du vill? 

Får vara med på möten som handlar om dig? 

Används teckenspråk på skolan? 

Hur fungerar det att samarbeta med andra i skolan? 

 

Respektfullt bemötande  

Får du beröm? 

Lyssnar lärarna på dig? 

Lyssnar assistenterna på dig? 

Lyssnar de andra brukarna/eleverna på dig? 

Vem bryr sig om dig? 

Hjälper de vuxna till om någon behandlas illa?
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ETISK EGENGRANSKNING AV ARVSFONDSPROJEKT 
 

 Ja Tveksamt Nej 
1. Kan projektet innebära någon/några av följande nackdelar för 

deltagarna? 
   

a. Medicinsk risk 
   

b. Smärta 
   

c. Hot mot personlig integritet 
   

d. Annat obehag 
   

2. Om det framgår att en deltagare far illa eller riskerar att fara illa    
a. Har projektledarna och projektmedarbetarna 

anmälningsskyldighet? 
   

b. Finns en krisplan om agerande och handling? 
   

3. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras i 

resultatredovisningen? 
   

4. Är deltagandet i projektet frivilligt? 
   

5. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl avbryta sitt 

deltagande? 
   

6. Informerat samtycke    
a. Kan samtycke från deltagare att delta i studien ifrågasättas?  

   
b. För deltagare under 18 år, finns vårdnadshavares samtycke? 

   
c. För deltagare med nedsatt kognitiv förmåga, finns samtycke 

från vårdnadshavare eller god man? 
   

7. Hur är informationen om projektet utformad?    
a. Projektet beskrivs så att deltagarna förstår dess upplägg och 

syfte, inklusive vad som krävs av den enskilde? (Lättläst 

svenska, svenskt teckenspråk, ritade tecken, widgitsymboler) 

   

b. Metoderna beskrivs så att deltagarna förstår dess upplägg och 

syfte? (Lättläst svenska, svenskt teckenspråk, ritade tecken, 

widgitsymboler) 

   

8. Intervjumaterial kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga såväl 

under studien som vid studiens slut? 
   

9. Erbjuds deltagarna att ta del av studieresultatet? 
   

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Örebro den  ________ 2013 

  

 ____________________   ____________________ 

 Magdalena Djerf  Maria Norberg 
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KOMMENTARER 

Denna egengranskning genomförs en gång övergripande för samtliga intervjudeltagare. Svaren är 
således gällande för hela projektet i sig och inte för varje intervjudeltagare särskilt. 
1. Kan projektet innebära någon/några av följande nackdelar för deltagarna? 

En smärta kan vara att exempelvis skada sig vid framställningen av ett collage (skära sig i fingret 

el dyl). Andra obehagliga saker kan vara att vi framkallar minnen eller känslor hos deltagaren 

av en obehaglig karaktär när vi frågar dem om upplevelser. Alla intervjudeltagare är och förblir 

anonyma i projektets slutresultat, alla personuppgifter förvaras i säkerhet oåtkomligt för 

obehöriga under och efter projekttidens slut. Ingen av intervjudeltagarna tvingas svara på några 

frågor och deltagandet är frivilligt med skriftligt samtycke från vårdnadshavare/god man.  

2. Om det framgår att en deltagare far illa eller riskerar att fara illa 

Som projektledare har vi alltid anmälningsskyldighet. En krisplan om agerande och handling är 

upprättad för projektet. 

3. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras i resultatredovisningen? 

Målgruppen är relativt liten, personalstyrkan kring målgruppen likaså. Detta gör att det för oss 

är omöjligt att garantera att deltagarna inte kan identifieras i resultatredovisningen. Vi har 

eliminerat riskerna för detta i största mån genom att begränsa tillgängligheten till råmaterialet 

och att samtliga namn är fingerade. Ytterligare en riskfaktor är att deltagarna själva kan berätta 

för andra om sin medverkan i projektet. 

4. Är deltagandet i projektet frivilligt? 

Förfrågan om deltagande har skickats ut antingen direkt till deltagarna, till deltagarnas 

vårdnadshavare/gode män samt till deltagarnas pedagoger. Deltagarna har själva valt att delta 

i studien genom att höra av sig till oss. 

5. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl avbryta sitt deltagande? 

Deltagandet kan avbrytas under pågående intervju eller efter avslutad intervju, då genom att 

radera allt material. 

6. Informerat samtycke 

Samtycket kan ifrågasättas om deltagarna är personer med nedsatt kognitiv förmåga och därmed 

har svårt att förstå de eventuella konsekvenserna av sitt deltagande. 

7. Hur är informationen om projektet utformad? 

Informationen om projektet och intervjumetoderna är utformad på olika alternativa sätt, för att 

deltagarna ska kunna välja det som passar bäst. Deltagarna har fått se en informationsfilm där 

intervjumetoden demonstreras, varpå deltagarna fått se och känna samt testa på materialet 

innan de fått välja vilken metod de vill använda i intervjun. 

8. Intervjumaterial kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga såväl under studien som vid 

studiens slut? 

Under projektets gång förvaras allt material i projektledarnas datorer, som kontinuerligt 

säkerhetskopieras och som båda har lösenord för inloggning. Allt material kommer vid projektets 

slut att förvaras på DHB:s huvudkansli i Örebro, samt i deras arkiv. 

9. Erbjuds deltagarna att ta del av projektresultatet? 

Projektresultatet kommer att framställas såväl skriftligt som på teckenspråk och i några utvalda 

anpassade former (film, bilder, collage etc. som ännu idag inte är bestämda). Ambitionen är att 

samtliga deltagare får ta del av resultatet. 
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KRISPLAN FÖR PROJEKT Tell-Us 
Syfte  

Krisplanens syfte är att säkerställa beredskapen, i samband med olyckor och 

akuta krissituationer och allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner, för 

deltagare i arvsfondsprojektet Tell-Us. 

 

Referenser  

Lindmark, Maria (2007). Att skriva en krisplan, när hur och varför. Stockholm: 

Svenska Scoutrådet. [Kan hämtas från 

http://www.ssf.scout.se/upload/Folkunga/S%C3%A4kerhet/Att%20skriva%20

en%20krisplan.pdf]. 

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd. Solna: Arbetarskyddsstyrelsen. [Kan 

hämtas från http://www.av.se/dokument/afs/afs1999_07.pdf].  

 

Ansvarig  

Arbetsgruppen som består av Magdalena Djerf, Maria Norberg och Zara Persson. 

 

Berör  

Samtliga deltagare i projektet Tell-Us. 

 
Ansvar 

Arbetsgruppen är ansvariga att vidta åtgärder om kriser med allvarlig karaktär 

uppstår under intervjutillfällen med deltagarna. Även om förebyggande åtgärder 

har utförts, genom etisk egengranskning, kan det inte garanteras att olycka eller 

allvarlig händelse undviks.  
 

Definition av kris 

Enligt arbetarskyddsstyrelsen definieras en kris oftast som en händelse där ens 

egna erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska 

förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen. 

Krisreaktioner utlöses av händelser som är så ovanliga och oväntade att den inte 

kan bemästras med hjälp av de resurser som individen vanligtvis förfogar för att 

klara svåra situationer. 

 

Krisstöd 

Psykiskt och socialt omhändertagande innebär i det akuta skedet att skapa 

trygghet och ge omsorg. Den drabbade deltagaren ges ett medmänskligt 

omhändertagande genom att exempelvis: 

 
- finnas till genom att lyssna och erbjuda någon form av kroppskontakt 

- skydda den drabbade mot ytterligare hot/stress  

- ge information om vad som händer och vad som ska hända 

 

 

 

http://www.ssf.scout.se/upload/Folkunga/S%C3%A4kerhet/Att%20skriva%20en%20krisplan.pdf
http://www.ssf.scout.se/upload/Folkunga/S%C3%A4kerhet/Att%20skriva%20en%20krisplan.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs1999_07.pdf
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Arbetsgruppen kontaktar omedelbart deltagarens anhöriga, lärare/assistenter.  

I anslutning till en allvarlig händelse under intervjutillfällen bör arbetsgruppen 

samla styrgruppen till en uppföljningsträff. Att gå igenom det inträffade och 

diskutera hur man går vidare efter det som hänt är av väsentlighet.  

Om någon i arbetsgruppen behöver stöd i samband med krissituation erbjuds stöd 

och hjälp från Mo Gårds krisgrupp. Telefonlista till krisgruppen finns nedan.  

 

  Internt Mobil  Privat 

Maria Creutz 694 0703-52 36 68 0763-46 49 56 

Johan Granli 662 0730-86 96 00 

Lena Heinefeldt 672 0730-31 54 00 

Leif Höglund  0730-80 25 00  

Weronica R-Heinefeldt 757 070-207 21 61 

Petra Persson    0707-98 50 55 

Mårten Thuresson 704 076-142 10 10 

 

Första hjälpen 

Vid intervjutillfällen ska arbetsgruppen ha med sig en förbandslåda för Första 

hjälpen, som kan behövas vid en eventuell olycka. Då intervjutillfällena sker på en 

skola eller i deltagarens hem har arbetsgruppen inget ansvar över 

utrymningsrutiner, men bör ha vetskap om dem.  

 

Larma 112 om en akut situation som exempelvis allvarligt olycksfall eller brand 

uppstår. Vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa/förhindra förlopp. Ansvarig är 

den som befinner sig närmast situationen.  

 

Vid allvarligare olyckor och eller dödsfall ska styrgrupp, ansvarig rektor, ansvarig 

lärare och arbetsgruppens chefer kontaktas. Dessa kontaktar även 

Socialstyrelsen.  
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Till dig som är elev     

Hej! 

Vi är intresserade av vad du tycker och tänker om din utbildning. Vi vill veta vad du tycker 

om skolan, vad du gör i skolan och vad skulle du vilja göra i skolan. Det kan tillexempel 

handla om vad du tycker är roligt eller tråkigt, lätt eller svårt i skolan. Vi vill också veta vad 

du vill göra efter att du har slutat skolan, och blivit vuxen. 

 

Om du vill prata om skolan med oss och vara med i en intervju så kommer vi att skicka ett 

brev till dina föräldrar eller god man för att förklara för dem vad vi ska intervjua dig om. 

Sedan måste de godkänna att vi får göra det. 

Då kommer du att få ett nytt brev av oss, med mer information om när, var och hur intervjun 

går till. 

 

Information om intervjuerna 
När vi intervjuar dig kommer vi att sitta i ett eget rum på din skola eller hemma hos dig. Det 

kommer att ta ungefär en timma. Ingen annan kommer att få veta vad vi pratar om och vad du 

har svarat. Om det är okej med dig tar vi några kort och filmar lite med en filmkamera. Du 

behöver inte vara med på bild om du inte vill det. 

Det är bara du som bestämmer om du vill vara med och när som helst kan du avbryta 

intervjun om du inte vill fortsätta. Vi kommer inte att bli arga eller besvikna på dig! 

 

Efter några veckor kommer vi tillbaka och visar dig vad vi skrivit om det vi pratade om så att 

du kan godkänna det. 

Ditt namn kommer att vara borttaget och utbytt till ett påhittat namn som du själv kan få välja 

om du vill. 

Du får bestämma hur du vill svara på våra frågor, du kan få fylla i ett papper med frågor eller 

prata om bilder som handlar om skolan. Om du hellre vill rita och måla vad du tycker och 

tänker om skolan eller göra ett collage, alltså klistra olika bilder på ett större papper, går det 

också bra. 

 

Vi kommer besöka din skola flera gånger innan intervjun och berätta mer om hur intervjuerna 

kommer gå till och visa olika material som kan användas. Då får du chansen att ställa frågor 

till oss och se vilka sätt du kan välja att svara på våra frågor.  

 

Vi skulle bli väldigt glada om du vill vara med! 

 

Med vänlig hälsning 

Magdalena Djerf och Maria Norberg 
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Samtycke 
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Samtycke 
 

Sätt kryss i lämplig ruta! (Lämna den ifyllda blanketten till ansvarig personal på 

skolan/daglig verksamhet, eller maila den till oss). 

 

Jag/vi samtycker till att vårt barn/huvudman ställer upp som deltagare i 

denna studie. Det går bra att Magdalena och Maria tar kontakt med 

henne/honom igen. 

 

Jag/vi samtycker till att materialet används i en film för att tillgängliggöra 

resultatet av studien 

 

Jag/vi vill att materialet endast används för analys till studien. 

 

Jag/vi vill ha mer information innan vi ger vårt samtycke. 

 

Jag/vi vill inte att vårt barn deltar i denna studie. 

 

 

______________________  ______________________ 

Deltagarens namnteckning  Målsmans/god mans namnteckning 


