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Projekt "Döva/hörselskadade barn inom autismspektrat"

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB beviljades tillsammans 
med Riksföreningen Autism, RFA bidrag för att dels genomföra två föräldrakonferenser 
under  2007 och dels samla in/undersöka vad som finns dokumenterat om målgruppen 
döva/hörselskadade barn med autism. När året var slut visade det sig att det fanns pengar kvar 
varför vi ansökte om förlängning av projektet med ett år, vilket beviljades.
Projektet har genomförts i samarbete med Specialpedagogiska institutets Resurscenter 
Döv/Hörsel i Gnesta.

Målgrupp:
Föräldrar till barn som har dövhet/hörselskada inom autismspektrat och är i behov av 
teckenspråk i varierande grad.

Syfte/mål
Vi ville med detta projekt öka kunskapen om målgruppens behov och möjligheter och ge 
föräldrarna möjlighet att hitta/träffa andra föräldrar i samma situation. 
Vi ville som organisationer öka våra kunskaper och erfarenheter för att kunna ge nya föräldrar 
bättre stöd i framtiden och bygga upp en verksamhet som passar dem.

Metod
- Vi har på olika sätt försökt att samla in och dokumentera befintlig information. Bl.a genom 
litteratursökning på internet, främst inom Norden.
- Förbunden har i samarbete med Specialpedagogiska institutets Resurscenter döv/hörsel 
planerat och genomfört tre konferenser. Alla konferenserna hölls i Södertälje som visade sig 
vara lättillgängligt för alla.

Konferens 1 ägde rum 20-21 april 2007med start vid lunch dag 1 och avslutning på 
eftermiddagen dag 2.
25 föräldrar plus 6 representanter från arrangörerna deltog.
Programmet bestod av mycket engagerande och uppskattade föräldrapresentationer och 
gruppdiskussioner. Föräldrarna har mycket kunskap om sitt eget barn men söker också hela 
tiden mer kunskap.
Deltagarna fick förutom information om föreningarna och Specialpedagogiska Institutet även 
boken ”Livstecken” som kurslitteratur.
Dokumentation från konferensen finns med som bilaga.

Konferens 2 ägde rum den 19-20 oktober 2007från lunch dag 1 till eftermiddag dag 2, som 
första konferensen (eftersom utvärderingen visade att det var vad föräldrarna önskade).
30 föräldrar och 5 personal deltog.
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Denna gång blandades föräldrapresentationer med professionella föreläsare. Logoped Ulrika 
Aspeflo föreläste om kommunikation vid autism, specialpedagog Maria Färdal om 
hörselskada och professor Brita Bergman om döva barns språkutveckling och teckenspråk.
Vi bjöd också på en konstutställning av Jon Kull, som är döv och har autism. Jon var själv 
med, vilket uppskattades mycket. 
Att konferens nr 2 lockade fler föräldrar än den första och att även några personal deltog, 
tycker vi var glädjande och vi tog det som ett bevis på att vårt arbete med att sprida 
information och inbjudan till fler hade lyckats.
Dokumentation från konferensen finns med som bilaga.

Konferens 3 ägde rum den 17-18 oktober 2008 även den med start med lunch dag 1 och 
avslutning på em dag 2. 
33 föräldrar plus 7 personal deltog.
Föreläsare var förutom föräldrarepresentanter förbundsordförande Eva Nordin-Olson från 
RFA som berättade om Sociala berättelser, Jesper Hållén från Törngårdens Autismcenter som 
föreläste om bl.a ”mat-sömn- och toarutiner” och Birgitta Wennberg från Klara Mera, 
Stockholms läns landsting, som redovisade bra hjälpmedel för den här målgruppen.
Flera ”nya” föräldrar kom till denna konferens, vilket var roligt och vi tog det som att vårt 
goda rykte och informationsarbete gett resultat.
Dokumentation från konferensen finns med som bilaga.

Resultat

Barnen som har dubbeldiagnosen dövhet/hörselskada och autism är spridda runt om i Sverige 
och det enskilda barnet är ofta det enda kända barnet i sin hemkommun. Olika stödfunktioner 
i kommun och landsting har aldrig eller sällan träffat på ett barn med denna dubbeldiagnos. 
Barn med denna dubbeldiagnos har ofta även ytterligare funktionshinder.
Föräldrarna möter ofta personal som inte kan erbjuda relevant stöd och hjälp, de får ofta bara 
höra om barnens svårigheter och problem och sällan om deras styrkor och möjligheter. 
Föräldrarna känner sig ensamma och övergivna.

Föräldrarna upplever genomgående att de får relativt mycket stöd tidigt när barnet 
diagnostiseras som dövt/hörselskadat medan de får väldigt lite stöd vid diagnosen autism, som 
vanligtvis kommer betydligt senare.
Vår uppfattning är att autismen är den diagnos som är övergripande och styr vilka insatser 
familjerna behöver.

Föräldrar till döva/hörselskadade barn med autism utgör, även om de är medlemmar i DHB 
och RFA, en minoritet inom organisationerna, och har därför behov att få träffas som en egen 
grupp.
När föräldrar genom detta projekt har fått träffa andra föräldrar till barn med diagnos 
dövhet/hörselskada och autism har gensvaret varit oerhört positivt. Föräldrarna träffar andra 
föräldrar som vet vad de talar om och de får möjligheter att diskutera och utbyta erfarenheter. 

Konferenserna, som har varit mycket uppskattade, har dokumenterats (se bilagor) och artiklar 
(se bilagor) har varit införda i förbundens tidningar och lagts ut på våra hemsidor. Vi arbetar 
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med att sammanställa informationsmaterial, som ska vara gemensamt för bägge föreningarna, 
om målgruppen.
Informationsmaterialet kommer sedan att läggas ut på våra hemsidor och även kunna beställas 
i pappersform.

Litteratur och forskning om målgruppen är minimal men föräldrar besitter stor kunskap om 
sitt barn och tillsammans med andra föräldrar är det möjligt att beskriva generella strategier 
för bemötande och undervisning av målgruppen. Behovet av detta har visat sig vara stort.

Kontakter har tagits för att initiera forskning inom området, vilket bl.a har resulterat i att 
SPSM:s Resurscenter Döv/hörsel i Gnesta nu inleder en förstudie där man visar på goda 
exempel för den här målgruppen.

Vi kommer att göra en gemensam skrivelse till landets barnhabiliteringar för att 
uppmärksamma den här målgruppen, som är liten men med stora behov.

Sammanlagt har vi under projekttiden nått ett 70-tal föräldrar.

Som en fortsättning på projektet kommer föräldrarna att inbjudas till årliga konferenser som 
görs i samarbete mellan Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Mo Gård och 
Riksförbundet DHB

Projektet har visat på stort intresse och ett starkt behov av liknande konferenser och 
förbunden undersöker nu möjligheterna att tillsammans ordna ytterligare konferenser.

Örebro den 27 januari 2009

För Riksförbundet DHB

Birgitta Rudin
Förbundskonsulent
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