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Syftet med denna skrift är att på ett kortfattat och lättillgängligt sätt informera om och belysa 
situationen för individer med hörselnedsättning/dövhet i kombination med utvecklingsstörning 
ur ett antal olika perspektiv.

Skriften är av grundläggande karaktär och riktar sig i första hand till personer som inte 
tidigare kommit i kontakt med denna funktionsnedsättning.
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Gruppen personer med hörselnedsättning/dövhet i kombination 
med utvecklingsstörning är mycket heterogen, det vill säga  
graden av både hörselnedsättning och utvecklingsstörning 
varierar mycket hos varje individ och skapar en för varje person 
unik kombination. Den begränsar personens aktiviteter och 
inskränker full delaktighet i det vardagliga livet. Därför är det 
nödvändigt att samhället kompenserar detta genom specifika 
anpassningar i omgivningen och andra insatser.

1. Att leva med både  
hörsel nedsättning eller dövhet 
och utvecklingsstörning
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Utvecklingsstörning i sig innebär svårigheter att förstå begrepp 
och sammanhang. En av konsekvenserna av utvecklingsstörning 
är en begränsning av arbetsminnet (också kallad korttidsminnet) 
som medför svårigheter att ta emot och bearbeta information. 
En annan konsekvens är svårigheten att generalisera erfarenhet 
och kunskap till nya situationer. Personer med utvecklingsstörning 
behöver för sin utveckling ofta ett tydligt och individuellt anpassat 
språk, tid till bearbetning av information samt möjligheter att 
uppleva variationer av likartade företeelser.

Hörselnedsättning i sin tur innebär minskade möjligheter för 
spontan utveckling av talat språk och därmed ökar behov av 
visuell kommunikation till exempel svenskt teckenspråk eller 
gestuell kommunikation.

En nödvändig förutsättning för alla människors utveckling är 
ett fungerande samspel och därför krävs anpassningar utifrån 
visuella, auditiva och taktila aspekter för att möjliggöra en bra 
kommunikation mellan omvärlden och personer med hörsel
nedsättning i kombination med utvecklingsstörning. 

Gruppens storlek
Det finns ingen registrering av individer som har både hörsel
nedsättning och utvecklingsstörning. Utifrån beräkningen att det 
finns 10 000 personer (0   –   20 år) med hörselnedsättning som ger 
påtagliga effekter i deras vardag (Hörselskadades riksförbund, 
2014, sidan 83) och cirka 1  % av befolk ningen har utvecklings
störning (Maulik, Mascarenhas, Mathers, Dua & Saxena, 2011) 
så finns det minst 100 barn och ungdomar med kombinatio
nen utvecklingsstörning och hörselnedsättning. Samtidigt vet 
vi att vid förekomsten av en funktionsnedsättning ökar före
komsten av ytterligare funktionsnedsättningar som bland annat 
utvecklingsstörning. Detta innebär att det finns en gråzon angående 
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barn och ungdomar med kombinationen hörsel nedsättning 
och utvecklings  störning. En amerikansk statistik (Gallaudet 
Research Institute, 2011) visar att 8 – 9 % av elever med hörsel
nedsättning också hade utvecklings störning vilket översatt till 
svenska för hållanden skulle innebär 800   –   900 barn och ungdomar 
(0   –   20 år). Det kan konstateras att bristen på tillför litlig statistik 
om barn är stor men om vuxna är den obefintlig.

Språk och kommunikation
Kommunikation är en social process som bygger på ömsesidig
het och innebär att man delar erfarenheter, känslor, tankar och 
handlingar. Den är en förutsättning för språkutveckling, men 
kommunikation kan också ske utan egentligt språk. För att  
kommunikationen ska utvecklas innehållsmässigt till symboliska 
och begreppsliga nivåer krävs erfarenheter som är förmedlade via 
syn, hörsel, smak, känsel och motorik. Saknas någon eller några 
av dessa sinnen begränsas personens möjligheter till kommunika
tion och därmed ställs större krav på omgivningens kunskaper 
och attityder så att anpassning av miljön och kommunikation 
sker utifrån personens behov. Varje kommunikationssituation 
formas av de medverkande personerna och därför kan personer 
med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning 
bli begränsade i sin kommunikation ifall andra inte behärskar flera 
kommunikationssätt. Personens samtliga uttryck som kropps
språk, mimik, ljud och gester måste uppmärksammas, tolkas och 
bemötas av omgivningen. Personer med utvecklingsstörning kan 
ha egna kommunikativa signaler som skiljer sig från de konven
tionella sätten att uttrycka sig vilket ställer ytterligare krav på 
människor i deras omgivning.

Hörselnedsättning begränsar möjligheter till auditiv kommunika
tion. Samtidigt finns det alltid möjlighet att nyttja eventuella 
hörselrester både för kommunikation, orientering och varse
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blivning, i synnerhet med hjälp av hörselteknik så som cochlea
implantat (CI), hörapparater och teleslinga.

Det är viktigt att man väljer en eller kombinerar flera kommunika
tionsmetoder och kommunikationsformer som är anpassade 
utifrån den enskilda individen. Olika uttrycksnivåer och alla  
sinneskanaler bör prövas för att ge optimal möjlighet till fullständig 
och utvecklande kommunikation.

Svenskt teckenspråk är en viktig grund för målgruppen. Majoritet
en av personer med grav hörselnedsättning/dövhet och grav 
utvecklingsstörning använder sig av ytterligare andra visuella 
kommunikationsmetoder som till exempel konkreta föremål, 
bilder och blockord. Personer med lindrig hörselnedsättning och 
utvecklingsstörning som kommunicerar auditivt har ofta behov 
av visuell förstärkning som till exempel Tecken som stöd (TSS). 
Det är dock viktigt att komma ihåg att TSS inte skall blandas 
ihop med teckenspråk. Teckenspråk och talspråk är två från 
varandra skilda språk som inte kan användas samtidigt och TSS 
används som stöd till talspråket. 
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De flesta barn med dövhet, utan eller med utvecklingsstör
ning, får idag cochleaimplantat (CI) inopererat och det anses av 
många att de också behöver få tillgång till både tal och tecken
språk efter operationen, särskilt för att det finns variationer i 
vilken utsträckning barnet kommer att tillägna sig ett talat språk. 
Vilket språk man ska börja med är därför en öppen fråga och 
påverkas av barnets individuella förutsättningar.

Personer med hörselnedsättning/dövhet i kombination med 
utvecklingsstörning och annan etnisk bakgrund har varierande 
kunskaper i sitt hemlands teckenspråk och har haft varierande 
möjligheter till skolgång. Därför är det av stor vikt att under
visningen är upplevelsebaserad för personens språkutveckling. 
Det krävs också ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och 
skola/annan verksamhet för att kunna dels överbrygga kulturella 
skillnader, dels ta del av de redan existerande kommunikations
sätten. Motsvarande förhållningssätt gäller även för personer 
med lindrigare hörselnedsättning som använder talspråk.  
Här är modersmålsläraren en viktig person både i kartläggning 
och i utveckling av modersmålet. 

Det är viktigt att man för den enskilde individen kan hitta ett 
välfungerande kommunikationssystem. För att välja rätt system 
för personer med dövhet och utvecklingsstörning är det viktigt 
att ta hänsyn till:

• individens allmänna utvecklingsnivå
• grad av hörselnedsättning
• eventuell förekomst av andra perceptionsstörningar
• individens egna kommunikativa förutsättningar 
• individens spontana val av kommunikationssätt
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Omgivningens kunskaper och attityder är av största betydelse för 
den enskildes möjligheter att utvecklas kommunikativt och språkligt 
och därigenom få möjlighet till delaktighet och aktivitet i sin sociala 
miljö. Individens identitet formas i möten med omgivningen. 
Om individen betraktas av omgivningen som en kompetent individ 
som har något att säga och inte som sin funktionsnedsättning,  
påverkas dennes kommunikativa utveckling positivt och bidrar till 
att individen skapar sig en trygg, öppen och självständig identitet. 

Språk och kommunikationssystem som förekommer

Svenskt Teckenspråk: Ett eget språk med egen grammatik.
Teckenkommunikation: I kommunikation med personer med 
utvecklingsstörning är det vanligt att använda Tecken Som Stöd 
(TSS) eller Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunik a
tion (TAKK) för att underlätta talförståelsen.
Bildkommunikation: Används av personer med utvecklings
störning som har svårt att tala, läsa och skriva. Används ofta 
i kombination med tecken. Bilder kan bestå av pictogram
symboler, Nilbilder, bildbastecken m.m.
BLISS: Ett kommunikationssystem av symboler där ord och 
begrepp representeras av bilder istället för bokstäver. Genom att 
kombinera symboler kan man skapa nya begrepp om något fattas 
i det standardiserade symbolförrådet.
PECS: Ett bildkommunikationssystem som metodiskt används 
för att tydligt rikta kommunikationen och för att få igång en 
spontan kommunikation på eget initiativ från personen.  
Systemet är framtaget för i första hand personer med autism.
Egna bild- och föremålsamlingar: Kan användas som kom
munikationssystem, när bilderna/föremålen har en symbolisk 
betydelse och representerar objekt, aktiviteter, egenskaper osv.
Gester, kroppsspråk, handlingssekvenser och affektiva reaktioner: 
Där dessa uttryck får en specifik mening som delas av andra i 
personens sociala omgivning.
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Sverige har sedan 2009 en språklag (2009:600) som jämställer 
svenskt teckenspråk med våra minoritetsspråk. Den som är  
döv eller har nedsatt hörsel har rätt att få lära sig, utveckla  
och använda det svenska teckenspråket. Staten, landstingen  
och kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja det svenska teckenspråket. 

Rätten till stöd för elever med funktionsnedsättning finns uttalat 
bland annat i Salamanca deklaration (Svenska unescorådet, 2006) 
som tar upp att undervisningen skall tillgodose elevers behov:

Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor 
som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum 
och som kan tillgodose dessa behov (Salamanca deklaration 2/2006).

I FN:s standardregler (1993) ges riktlinjer om tillgångar till 
teckenspråk för döva personer.

Användandet av teckenspråk i undervisningen av döva barn, inom 
deras familjer och i samhället bör övervägas. Teckenspråkstolkar bör 
också finnas tillgängliga för att underlätta kommunikation mellan 
döva människor och andra (5:7). [...] Döva och dövblinda har  
speciella behov av kommunikation och därför kan deras utbildning 
till godoses bättre i specialskolor eller specialklasser eller i speciella 
enheter i vanliga skolor (6:9).

2. Samhällets stöd
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Några andra dokument är konventionen om Mänskliga rättig
heter, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions
nedsättning (Socialdepartementet, 2008), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387), skärpning 
angående tillgänglighet (2014:960) i diskrimineringslagen 
(2008:567) och skollagen. 

I samtliga styrdokument framhålls följande begrepp: 

• Självbestämmande och inflytande,
• Tillgänglighet,
• Delaktighet,
• Kontinuitet och helhetssyn.

LSS har kommit till för att försäkra dessa rättigheter bland annat 
för personer med hörselnedsättning/dövhet i kombination med 
utvecklingsstörning. Den ger rätten att få en individuell utveck
lingsplan, råd och stöd, anpassade bostäder, daglig verksamhet, 
personlig assistans m.m. Det är framförallt hemkommunen som 
ansvarar för dessa insatser.
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Skollagen försäkrar ovan nämnda individers rätt till stöd i skolan 
för om det framkommer att en elev riskerar att inte uppnå  
kunskapskraven skall rektorn utreda elevens behov av särskilt 
stöd. Vid behov säger lagen att:

3 kap. 9§ Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges 
särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur 
de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när  
ett åtgärdsprogram utarbetas. (SFS 2010:800)

Om föräldrarna anser att åtgärdsprogrammet inte tillgodoser  
behoven har de möjlighet att överklaga beslutet hos Skolväsendets 
överklagandenämnd enligt 3 kap 16§.

Enligt Hälso och sjukvårdslagen (1982:763§3b) är samtliga 
landsting i landet skyldiga att tillhandahålla tolktjänst för vardags
tolkning till döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade  
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personer bosatta inom det egna länet. Begreppet ”vardagstolkning” 
omfattar den enskildes behov av tolkning även vid fritids 
aktiv iteter och rekreation samt föreningsverksamhet. Utgångs
punkt för kraven på en fungerande tolktjänst är att döva, döv
blinda, vuxendöva och hörselskadade personer skall kunna uppnå 
full delaktighet och jämlikhet. Det finns dock otydligheter i  
regelverket och regeringen har gett ett uppdrag till en utredare 
att se över regelverket (Socialdepartementet, 2010:87).  
Uppdraget skall redovisas i november 2011.

Habilitering och annan stödverksamhet
Habiliteringen sker via landstingens verksamhet. Habiliteringens 
syfte är att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktions
förmåga hos personer med medfödd eller tidigt förvärvad funk
tionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2007). Det huvudsakliga målet 
med habiliteringen är att ge förutsättningar för ett självständigt 
liv med full delaktighet i samhällslivet. Detta uppnås genom 
att inrikta sig på kapaciteterna och inte på problemen samt visa 
respekt för den enskilde personens inneboende förmågor.  
Detta förhållningssätt är nödvändigt för att personen skall  
kunna upprätthålla eller bygga upp sin självkänsla. Habiliteringen 
samordnar åtgärder som skall leda till individens utveckling mot 
realistiska mål.

Målen med habiliteringen för personer med hörselnedsättning/
dövhet och utvecklingsstörning är i första hand att individen 
skall erhålla tidig och fullgod diagnostisering, prognos, och råd
givning som grund för vidare insatser till exempel psykosocialt 
och pedagogiskt stöd, möjlighet till utprovning av hjälpmedel, 
tillägnande av teckenspråk och andra alternativa kommunika
tionsmetoder. 
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Ur funktionell och medicinsk synpunkt är en korrekt diagnosti
sering med tvärprofessionella insatser, utförd på ett tidigt stadium, 
av största vikt. Förutom den medicinska diagnosen behövs även 
en funktionsbaserad kartläggning. Tillsammans utgör dessa kart
läggningar ett underlag för en funktionell individuell plan.
 
Förutom rent medicinska enheter, är det främst hörselvården  
och barn och vuxenhabilitering samt kommunal verksamhet som 
skall finnas till hands för att tillgodose personens och familjens 
behov av råd, stöd och praktisk hjälp. Där finns lokalt anställda 
specialister med kompetens i hörsel och dövfrågor, utvecklings
störning och andra funktionsnedsättningar.

En annan råd och stödverksamhet finns inom Specialpedagog
iska skolmyndigheten vid Nationella resursen (NR) för föräldrar 
med barn i skolålder och pedagogisk personal. En av avdelningar 
inom NR är resurscenter döv/hörsel som riktar sig till barn och 
ungdomar med hörselnedsättning/dövhet i kombination med 
utvecklingsstörning. Centret erbjuder information, kartläggning, 
personalkurser, pedagogisk handledning och specialpedagogisk 
utredning. Liknande stödverksamhet finns för vuxna personer 
med hörselnedsättning/dövhet i kombination med utvecklings
störning vid Mo Gård. Där erbjuder man gruppboende service
boende och daglig verksamhet enligt LSS, gymnasiesärskola, 
folkhögskola samt råd och stöd. 

Språk
En fungerande kommunikation är nödvändig för ett barns utveck
ling. Landstingen anordnar inom sitt habiliteringsansvar intro
duktionsutbildning i teckenspråk för föräldrar. Omfattningen av 
denna utbildning varierar mellan olika landsting. Därefter erbjuds 
en statligt finansierad teckenspråkutbildning (TUFF) på 240 timmar 
och föräldrar som deltar i utbildningen kan få ersättning. 
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Hjälpmedel
I dag finns det en uppsjö av hjälpmedel som kan underlätta  
vardagen för personer med hörselnedsättning/dövhet i kombina
tion med utvecklingsstörning. Ansvaret att ombesörja individen 
med hjälpmedel delas mellan skola och respektive landsting. 
Grunderna för förskrivning (att bevilja till exempel hjälpmedel) 
varierar från landsting till landsting. Grundprincipen är att 
landstinget ansvarar för de personliga hjälpmedlen till exempel 
kommunikationshjälpmedel som handdator. Skolan och barn
omsorgen ansvarar för hjälpmedel som behövs för att individen 
skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. För att nå en opti
mal insikt av behoven krävs en bedömning där flera professioner 
samarbetar som till exempel tekniker, medicinsk expertis, special
pedagoger, arbetsterapeuter, kuratorer, assistenter tillsammans 
med individen och vårdnadshavare. Även efter skolan är ansvaret 
delat mellan kommun och landsting beroende på vilken boende
form man har och vilket typ av hjälpmedel det handlar om.
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Förskola 
Barn med hörselnedsättning/dövhet i kombination med utveck
lingsstörning går oftast integrerade antingen i kommunala eller i 
fria förskolor. Ytterligare information om utbudet kan man få av 
respektive kommun eller habilitering. Det viktigaste är att man 
tar hänsyn till barnets behov av anpassad kommunikation. 

Grundskola och specialskola
Barn/ungdomar med dövhet och utvecklingsstörning kan få 
sin utbildning inom flera olika skolformer så som grundskolan, 
grundsärskolan och specialskolan. Det grundläggande för alla 
skolformer är enligt skollagen (SFS, 2010:800) att: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 
i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål (3 kap. 3 §)

När någon elev i grundskoleålder har behov av undervisning i 
teckenspråkig miljö kan denne få sin utbildning på någon av de 
specialskolorna som finns inom Specialpedagogiska skolmyndig
heten (SPSM). För elever med hörselnedsättning/dövhet finns 
inom myndigheten fem regionala specialskolor och en specialskola 

3. Skolformer
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med riksintag, Åsbackaskolan. Åsbackaskolan tar emot elever 
med hörselnedsättning/dövhet i kombination med utvecklings
störning och elever som är födda med dövblindhet. Vid de sex 
specialskolorna är skolgången tioårig. 

På de fem regionskolorna inom SPSM finns ett antal elever 
med hörselnedsättning/dövhet som undervisas enligt särskolans 
kursplaner.

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra  
särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan  
ska tas emot i specialskolan om de:

1. är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare 
funktionsnedsättning,

2. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade, eller
3. har en grav språkstörning



18



19

Frågan om mottagande i specialskolan prövas av Special
pedagog iska skolmyndigheten. Ett beslut om mottagande i 
specialskolan ska föregås av en utredning som omfattar en  
pedagogisk, psyko logisk, medicinsk och social bedömning.  
Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen 
genomförs (7 kap. 6 §).

Utbildningen i dessa skolor skall anpassas till varje elevs förut
sättningar och så långt som det är möjligt motsvara den utbild
ning som ges i grundskolan. Många av dessa skolor erbjuder 
elevhemsboende.

Förutom SPSMs verksamhet, finns det några skolor för elever 
med hörselnedsättning/dövhet i kommunal och i privat regi.

Gymnasium
Riksgymnasiesärskola för döva och hörselskadade vid Tullängs
gymnasiet i Örebro och Mo Gård gymnasiesärskola erbjuder 
elever med hörselnedsättning/dövhet i kombination med ut
vecklingsstörning gymnasieutbildning i en teckenspråkig miljö. 
Studietiden är fyra år och eleverna kan välja olika studieprogram 
och kurser. Inom samtliga program är undervisningen individu
ellt anpassad, så att den motsvarar den enskilde elevens förutsätt
ningar och behov. Det är hemkommunerna som under studie
tiden har huvudansvar för varje enskild elev, bland annat då det 
gäller villkor och förhållanden efter gymnasietidens slut. Skolan 
medverkar i samplaneringen med hemkommun, elev, förälder 
samt övriga involverade. Målsättningen är att elevens levnadsför
hållanden efter skolans slut är de bästa möjliga – med avseende 
på boende, arbete/sysselsättning, fritid eller fortsatta studier. Ett 
antal av eleverna får dock sina gymnasiestudier individ  integrerade 
inom gymnasiesärskola i hemkommunen.
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Vuxenstudier 
Vuxna med hörselnedsättning/dövhet i kombination med ut
vecklingsstörning har samma rättigheter som andra till vuxen
studier. Den särskilda utbildningen för vuxna regleras i skollagen 
och det är varje kommunens skyldighet att aktivt bereda möjlig
heter till sådana studier (SFS, 2010:800, 21 kap. 10§).

21 kap. 3 § Kommunerna ska tillhandahålla särskild utbildning 
för vuxna. Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande 
nivå och gymnasial nivå.

Utbildningen bedrivs antingen i kommunal eller folkhögskole regi. 
En folkhögskola som erbjuder utbildning helt på teckenspråk för 
personer med hörselnedsättning i kombination med utvecklings
störning är Mo Gård folkhögskola.

Grupp- och serviceboende
Efter avslutade skolstudier återfinns de flesta vuxna med hörsel
nedsättning/dövhet i kombination med utvecklingsstörning i sin 
hemkommun. En grundläggande förutsättning för att de skall 
kunna leva ett gott liv är stöd från personal som kan tecken

4. Vuxenliv
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språk och andra alternativa kommunikationsformer samt förstår 
innebörden av funktionsnedsättningen dövhet/hörselnedsättning 
i kombination med utvecklingsstörning.  

I vuxenlivet ingår att lära sig leva med sin funktionsnedsättning, 
att utveckla kommunikationsformer och att tillägna sig kun
skaper för vardagliga aktiviteter i ett livsperspektiv. Tillgång till 
människor i sin närhet som man kan kommunicera med är viktig 
för självbestämmande, delaktighet och inflytande som leder till 
en god framtida livssituation.

Många vuxna personer med hörselnedsättning/dövhet i kom
bination med utvecklingsstörning bor i sin hemkommun i 
grupp och servicebostäder och ingår i verksamhet för personer 
med endast funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Där är 
talat språk den kommunikationsform man använder och där tas 
inte hänsyn till personernas behov av kommunikation utifrån 
individ uella förutsättningar. 

Det finns ett antal kommunala grupp och servicebostäder i 
land et för vuxna med hörselnedsättning/dövhet i kombina
tion med utvecklingsstörning där man arbetar med alternativa 
kommunika tionsformer. Några av dessa samarbetar även  
med specialiserad daglig verksamhet i respektive kommun.  
Det finns även några privata aktörer som bedriver ovan beskrivna 
verksamheter.  

Mo Gård är i dagsläget den enda rikstäckande aktör som erbjuder 
boende och daglig verksamhet för vuxna döva med utvecklings
störning i ett livsperspektiv. 
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Organisationer

Pro Communicatio Nordica 
Pro Communicatio Nordica (PCN) är en nordisk stiftelse med 
mål att: Utveckla samarbetet mellan de nordiska länderna. Bidra 
till/stödja kultur och utvecklingsaktiviteter i brett samförstånd 
för målgruppen, deras anhöriga och personal. Stödja och utbyta 
forskningsprojekt och upprätta ett kollegialt kontaktnät.
http://www.pcnnet.org  

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och 
barn med språkstörning (DHB)
DHB är en föräldraorganisation för familjer med barn som 
har dövhet, hörselskada eller språkstörning. Även barn med 
flerfunktionsnedsättningar finns inom målgrupperna. DHBs 
övergripande mål är att målgrupper ska vara delaktiga, jämlika 
samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle.
www.dhb.se/

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
SDR är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med 
uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och 
kulturella intressen. Teckenspråket är av central betydelse i 
SDR:s verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturell 
identitet. 
www.sdrf.se

Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation. Hävdar hörselskadades rätt till delaktighet och 
jämlikhet på alla områden.
www.hrf.se 
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Hörsellinjen 
Är HRF:s informationsservice för alla som har frågor om hörsel 
och hörselskador. 
www.horsellinjen.se

Riksförbundet Föreningen för Utvecklingsstörda 
Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB)
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 
gott liv. FUB arbetar för att människor med utvecklingsstörning 
ska synas, höras och ta plats! 
www.fub.se

Autism- och Aspergerförbundet 
Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna 
med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande 
tillstånd.
www.autism.se

Sällsynta diagnoser 
Ett riksförbund för små och mindre kända handikappgrupper.
www.sallsyntadiagnoser.nu

Ågrenska
Verksamhet för barn och ungdomar som har sällsynta diagnoser, 
deras familjer och professionella som möter barn och familjer.
www.agrenska.se
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Skol- och annan verksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och 
annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten 
ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och 
lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de 
vuxenstuderande. Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt 
stöd samt för utbildning i specialskolan och i förskoleklass och 
fritidshem vid en skolenhet med specialskola (2011:130, § 1)
www.spsm.se

Gymnasiesärskolan – Tullängsgymnasiet i Örebro
På Tullängsgymnasiet finns Riksgymnasiesärskolan för döva 
och hörselskadade. Den är en gymnasieskola för ungdomar som 
är döva eller hörselskadade och som har en utvecklingsstörning. 
Kopplat till skolan finns också ett antal elevhem.
www.tu.orebro.se

Mo Gård
Mo Gård är en stiftelseägd nonprofit verksamhet som erbjuder 
tjänster till personer som kommunicerar på teckenspråk eller 
använder alternativa kommunikationsformer och som har 
ytterligare funktionsnedsättning. 
www.mogard.se

Vuxenutbildning
Mo Gård folkhögskola är en teckenspråkig folkhögskola och 
en mötesplats för gemenskap i teckenspråkig miljö samt en 
vägvisare till större delaktighet i samhället.
www.mogard.se
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Skriften framtagen i samverkan mellan Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 
DHB, Mo Gård och Tullängsgymnasiet.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
Magasinsgatan 11
Box 1100 
871 29 Härnösand
Telefon: 010 - 473 50 00 
Texttelefon: 010 - 473 68 00
E-post: spsm@spsm.se
www.spsm.se

Riksförbundet DHB
Järntorgsgatan 8
703 61 Örebro
Telefon: 019-17 08 30
Texttelefon: 019-19 68 90 (ange 019122146) 
E-post: kansliet@dhb.se
www.dhb.se

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång
Telefon: 010-471 66 00
Bildtelefon: 0406340055@t-meeting.se
E-post: info@mogard.se
www.mogard.se

Tullängsgymnasiet
Tullängsgatan 7
Box 31170 
701 35 Örebro
Telefon: 019-21 10 00
E-post: tullangsskolan@orebro.se
www.tu.orebro.se




